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J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli üldtööplaan 2019/2020. õa                                
 

                                                                                                                   KINNITATUD 

                                                                                                                   29. august 2019 

                                                                                                                   Õppenõukogu nr 6 

                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 
Meie kooli õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted ja väärtused: 

 

Turvalisus: üksteisesse hoolivalt ja lugupidavalt suhtumine. 

Koostöö:  tegutsemine ühise eesmärgi nimel, oma arvamuse julge väljaütlemine, tolerantsus 

erinevate arvamuste suhtes. 

Traditsioonid: oma kooli tunde süvendamine, kooli traditsioonide hoidmine ja eetiliste 

väärtuste kujundamine. 

Areng: õpilaste mitmekülgse (vaimse, füüsilise, sotsiaalse, emotsionaalse) tasakaalustatud  

arengu toetamine. 

 

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad: 

 1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a; 

 2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a; 

 3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a; 

 4) IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a; 

 5) V vaheaeg  10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a 

 

2019/2020. õppeaasta trimestrid: 

● I trimester 2. september 2019 - 24. november 2019; 

● II trimester 25. november 2019 – 21. veebruar 2020; 

● III trimester 02. märts 2020 - 10. juuni 2020; 

● I poolaasta 2. september 2019 - 19. jaanuar 2020; 

● II poolaasta 20. jaanuar 2020 - 9. juuni 2020. 

 

 



2 

Õpilaste arv klasside kaupa ja klassijuhatajad 
 

KLASS ÕPILASTE ARV KLASSIJUHATAJA 

1. klass 6 Heli Vahermets 

2. klass 7 Anu Sõõro 

3. klass 5 Anu Sõõro 

4. klass 7 Kristi Jaanus 

5. klass 12 Heli Vahermets 

6. klass 8 Kristi Jaanus 

7. klass 6 Annika Raudoja 

8. klass 7 Annika Raudoja 

9. klass 12 Kristiina Raja  

 

Tundide ajad: 

Tund Aeg 

1. 9.00-9.45 

2. 9.55-10.40 

3. 10.50-11.35 

Lõuna 20 min 

4. 11.55-12.40 

5. 12.50-13.35 

6. 13.45-14.30 

7. 14.40-15.25 

 

Infominutid kogu kooliperele igal esmaspäeval kell 9.00 kooli aulas. 
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2019/2020. õppeaasta üldeesmärgid:   

  

 I Eestvedamine ja juhtimine  

●   Kooli kodukorra, õppekava uuendamine  ja selle rakendamine 

●   Koolitöötajate, õpilaste tunnustamise süsteemi uuendamine ja selle rakendamine 

  

II Personalijuhtimine 

● · Personali meeskonnatöö tõhustamine, kogemuste vahetamise süsteemi parendamine 

●   Tugisüsteemi täiustamine, spetsialistide vahelise koostöö struktuuri tõhusamaks             

muutmine  (HEV-koordinaator ja   eripedagoog-logopeed) 

●  Ametijuhendite jätkuv uuendamine ja täiustamine 

  

III Koostöö huvigruppidega 

●  Koostöö suurendamine MTÜ Maarja-Magdaleena Hariduseluga, Noortekeskuse,      

raamatukoguga ja rahvamajaga 

● Lastevanemate jätkuv ja suurenev  kaasamine kooli tegemistesse läbi ühiste tegevuste 

(koolitused, koosolekud, üritused, arenguvestlused) 

● Kooliürituste kajastamine meedias ja kogukonnale 

  

  

IV Ressursside juhtimine 

●  Omatulu teenimiseks täiendavate võimaluste leidmine 

●  Digitaristu kaasajastamine ja uute võimaluste otstarbekas kasutamine  (jätkub 

digiseadmete väljavahetamine) 

  

V Õppekasvatusprotsess 

● HEV töö täiustamine ( mahajäämus õppetöös, koolikohustuse mittetäitmine varajane 

märkamine ja kohene sekkumine, täiendava õppetöö vajaduse minimaliseerimine , 

koostöö KOV-ga ) 

● Andekate õpilaste efektiivsem suunamine ja tunnustussüsteemi väljatöömine 

● Õppeprotsessi tõhustamine ja kaasajastamine (projektipäevad, digiõppepäevad, 

õuesõpe kooli õuealal,  õpilaskodu ja pikapäevarühma töö tõhustamine) 

● Õpilaste suurem kaasamine koolis toimuvate ürituste korraldamisse ( huvitegevus, 

õpilasesinduse töö) ning esinemisteks erinevate võimaluste pakkumine 

 

 

VI Huvitegevus 

● Kooli 340.ks sünnipäevaks ettevalmistamine ja tähistamine 

● Õpilaste omaalgatuslike ürituste toetamine 

● 3. kooliastme õpilaste huviringides osalemise suurendamine 
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 TEGEVUSVALDKOND: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

● Kooli kodukorra, õppekava uuendamine ja selle rakendamine   

● Töötajate tunnustussüsteemi täpsustamine ja selle rakendamine  

 

Tegevused  Tähtaeg  Vastutaja 

1. Õppenõukogu koosolekud september 2019 

november 2019 

märts 2020 

juuni 2020 

august 2020 

direktor 

2. Juhtkonna koosolekud kord 

nädalas 

kogu õppeaasta  direktor,  

õppealajuhataja 

3. Õpetajate arutelukoosolekud iga 

kahe nädala tagant.  

kogu õppeaasta direktor 

õppealajuhataja 

4. Arengukava täitmise aruanne KOV oktoober 2019 direktor 

5. Üldtööplaanis kavandatud tegevuste 

võrdlemine tegelikult läbi viidud 

tegevustega 

august  2020 direktor,  

õppealajuhataja 

huvijuht 

6. 2019/2020. õa üldtööplaani 

koostamine 

ja kinnitamine 

august 2019 direktor 
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TEGEVUSVALDKOND: PERSONALIJUHTIMINE 

● Personali meeskonnatöö tõhustamine, kogemuste vahetamise süsteemi parendamine 

●  Tugisüsteemi täiustamine, spetsialistide vahelise koostöö struktuuri tõhusamaks              

muutmine  (HEV-koordinaator ja   eripedagoog-logopeed) 

● Ametijuhendite jätkuv uuendamine ja täiustamine 

 

Tegevused Tähtaeg Vastutaja 

Töölepingute uuendamine sept 2019 

jaan 2020 

direktor 

Erinevad tööalased koolitused 

personalile 

sept 2019-august 

2020 

direktor 

2019/2020. õa tarifikatsioon,  

pedagoogide ja töötajate koosseisu 

kinnitamine 

sept 2019 direktor 

Koostöövestlused kõigi töötajatega mai-juuni 2020 direktor 

Töötajate eneseanalüüs ja tööalased 

kokkuvõtted 

mai 2020 direktor 

õppealajuhataja 

Jõulu- ja koolilõpu üritused 

koolitöötajatele 

Ühised väljasõidud 

detsember 2019 

juuni 2020 

direktor 

huvijuht 

Kooli sisehindamine  

 

aprill-mai 2020 direktor 

 

TEGEVUSVALDKOND: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

●  Koostöö suurendamine MTÜ Maarja-Magdaleena Hariduseluga, Noortekeskuse,      

raamatukoguga ja rahvamajaga 

● Lastevanemate jätkuv ja suurenev  kaasamine kooli tegemistesse läbi ühiste tegevuste 

(koolitused, koosolekud, üritused, arenguvestlused) 

● Kooliürituste kajastamine meedias ja kogukonnale 

 

Tegevused Tähtaeg Vastutaja 

Koostöö lastevanemate ja 

hoolekoguga 

sept 2019-aug 2020 direktor 

Lastevanemate üldkoosolek ja klasside 

lastevanemate koosolekud 

okt 2019 ja 

vajadusel 

direktor 

klassijuhatajad 

Hoolekogu koosolekud 

(kooliga seotud küsimuste arutamine) 

sept 2019 

okt 2019 

veeb 2020 

mai 2020 

hoolekogu esimees 
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Õpilasesinduse juhendamine ja 

koostöö 

sept 2019- 

juuni 2020 

huvijuht 

sotsiaalpedagoog 

Õpilasesinduse koosolekud 

 

sept 2019-mai 2020 huvijuht 

sotsiaalpedagoog 

Koostöö kohaliku lasteaiaga sept 2018-mai 2019 direktor 

1. klassi tulevate laste vanemate 

koosolek 

mai 2020 direktor 

õppealajuhataja 

klassijuhataja 

Kooli kodulehel koolielu kajastava 

info uuendamine 

sept 2019-aug 2020 huvijuht 

sekretär 

Klassijuhatajate arenguvestlused 

õpilaste ja nende vanematega 

okt 2019-mai 2020 klassijuhatajad 

sotsiaalpedagoog 

 

TEGEVUSVALDKOND: RESSURSSIDE JUHTIMINE 

● Omatulu teenimiseks täiendavate võimaluste leidmine 

●  Digitaristu kaasajastamine ja uute võimaluste otstarbekas kasutamine  (jätkub 

digiseadmete väljavahetamine) 

 

Tegevused Tähtaeg Vastutajad 

Vajalike ressursside kavandamine 

2020. a eelarvesse 

sept 2019- dets 2020 direktor 

Eelarve täitmise seire sept 2019-aug 2020 direktor 

Kooli hoone ja vahendite korrashoiu 

tagamine, kaabelduse ja digisüsteemi 

väljavahetamine 

sept 2019- august 

2020 

direktor  

remonditööline 

2020. aasta eelarve  

koostamine 

nov 2019-dets 2019 direktor 
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TEGEVUSVALDKOND: ÕPPE-JA KASVATUSPROTSESS 

V Õppekasvatusprotsess 

● HEV töö täiustamine ( mahajäämus õppetöös, koolikohustuse mittetäitmine varajane 

märkamine ja kohene sekkumine, täiendava õppetöö vajaduse minimaliseerimine , 

koostöö KOV-ga ) 

● Andekate õpilaste efektiivsem suunamine ja tunnustussüsteemi väljatöömine 

● Õppeprotsessi tõhustamine ja kaasajastamine (projektipäevad, digiõppepäevad, 

õuesõpe kooli õuealal,  õpilaskodu ja pikapäevarühma töö tõhustamine) 

● Õpilaste suurem kaasamine koolis toimuvate ürituste korraldamisesse (huvitegevus, 

õpilasesinduse töö) ning esinemisteks erinevate võimaluste pakkumine 

 

Tegevused Tähtaeg Vastutajad 

Õpetajate ainekavade koostamine, 

kinnitamine 

sept, nov, märts  õppealajuhataja 

Kooli päevakava (tunniplaan, 

pikapäevarühma-huvitegevuse plaan) 

koostamine ja kinnitamine 

september 2019 direktor 

õppealajuhataja 

Õppekirjanduse tellimine 2019/2020.  

 õppeaastaks 
november 2019-

august 2020 

sekretär 

Tugisüsteemide rakendamine ja 

vanemate ning laste nõustamine 

sept 2019-mai 2020 HEV koordinaator 

sotsiaalpedagoog 

eripedagoog 

Individuaalse arengu jälgimise 

kaartide täitmine 

sept 2019-mai 2020 HEV koordinaator 

klassijuhatajad 

Pikapäevarühma komplekteerimine ja 

tegevuste planeerimine 

sept 2019-mai 2020 pikapäevarühma õpetajad 

õppealajuhataja 

Logopeedilist abi vajavate õpilastega 

töö planeerimine 

sept 2019-mai 2020 HEV koordinaator, 

logopeed 

Karjäärinõustamine 8. klass jaan 2019-mai 2020 sotsiaalpedagoog 

Olümpiaadidel ja maakondlikel 

üritustel osalevate õpilaste 

ettevalmistamine ja osavõtu 

koordineerimine 

sept 2019-mai 2020 aineõpetajad 

Eelkool okt 2019-mai 2020 õppealajuhataja 

eelkooli õpetaja 
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Kooli tublimate tunnustamine, 

preemiareisid detsember 2019, juuni 

2020 

sept 2019-mai 2020 huvijuht 

direktor 

3. ja 6. klassi tasemetööde 

korraldamine 

 

3. klass: 

eesti keel 

matemaatika 

 

6. klass: 

eesti keel 

matemaatika 

muu aine 

direktor 

õppealajuhataja 

aineõpetajad 

7. ja 8. klassi loovtööde korraldamine märts-aprill 2020 õppealajuhataja 

aineõpetajad 

Koolieksamite korraldamine mai 2020 õppealajuhataja 

aineõpetajad 

Õpilaste rahulolu-uuring 

KIVA-küsitlus 

mai 2020 direktor 

KIVA-tiim 

Tasemetööde- ja loovtööde ning 

põhikooli lõpueksamite tulemuste 

analüüs 

 juuni-august 2020 direktor 

aineõpetajad 

Huviringide töö korraldamine ja 

analüüs 

sept 2019- juuni 

2020 

huvijuht 

Kiusamisjuhtumite lahendamine 

KIVA-metoodikal 

sept 2019- juuni 

2020 

KIVA-tiim 

Õpilaskodu õppe ja kasvatustegevuse 

analüüs 

jaan 2019-juuni 

2020 

direktor 

õpilaskodu kasvatajad 

Lõpudokumentide vormistamine juuni 2020 direktor 

sekretär 
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TEGEVUSVALDKOND: HUVITEGEVUS 

Huvitegevuse peamised eesmärgid:  

·        Tõsta õpilaste vastutust kooli ürituste korraldamisel. 

·        Läbi ürituste valmistada pidevalt ette kooli 340. aastapäeva tähistamist. 

·        Mitmekesistada kooliüritusi, kaasates läbiviijaid väljaspoolt kooli. 

Ürituste plaan 2019/2020 õa  

Tegevused Toimumisaeg Vastutajad 

   SEPTEMBER- 

VIISAKUS 

  

Kooliaasta avaaktus 

  

2. september 

10.00 

direktor, õppealajuh, 

huvijuht 

Keelemeeste päev – Veski ja Mägiste 

  

6. september 

12.00 

huvijuht, 

ajalooõpetaja 

Vanavanemate päev 

  

9. september 

17.00 

4. klass 

  

Kooli sügisjooksukross 2. õppenädal keh 

-kasv õpetaja 
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Lastevanemate koosolek 

ja Stuudiumi koolitus 

18.00 direktor, 

õppealajuhataja 

Sügisvärvide nädal ja nunnunäitusega  16.-20. september huvijuht ja 2.-3. klass 

Tartumaa koolinoorte meistrivõistlused 

maastikuteatejooksus 

september keh-kasv õpetaja 

Ülemaailmne liikumisnädal – 

Matk Saare järve ääres 

Spordipäev 

23.-30. september keh-kasv õpetaja 

  

  

  OKTOOBER- 

KODUSTE TÖÖDE 

TEGEMISE KUU 

  

   Erasmus+ õpetajate kohtumine 

Hispaanias Parlas 

2.-5. oktoober huvijuht 

Õpetajate päev 7. oktoober huvijuht ja 9. klass 

Lugemisõhtu ja öökool 

  

17. oktoober 

kell 17.00 

ÕE ja 7. klass 
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A. Haava luulepäev 

    

 . oktoober õp Marje ja 7.-9. klass 

    

NOVEMBER-  

KIITMISE KUU 

  

  

4.-5. klasside Tartumaa 

 meistrivõistlused rahvastepallis 

. november keh-kasv õpetaja 

Eesti keele olümpiaad 5.- 6. november õp Heli, õp Anu, õp 

Kristi, õp Marje 

Isadepäeva perepäev 

  

7. november 18.00 huvijuht, õp Lauri 

  

Poiste päev 

  

7. november huvijuht ja ÕE 

  

Avatud koolitunnid lapsevanematele 

  

  14. november õppealajuhataja 

   Põhjamaade raamatukogunädal 

  

11.-17. november 

  

  

õp Heli, õp Anu,  

õp Kristi, õp Marje 

Luulekavade võistlus „Tähetund“ 

Jõgeval 

22.-23. november õp Kristi ja õp Marje 
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Matemaatika kooli olümpiaad 

4.-9.klass 

  

25.-29. november matemaatikaõpetajad 

1. advent - koolimaja 

 kaunistamine jõuludeks 

  

29. november klassijuhatajad 

   DETSEMBER- 

HOOLIVUS JA    

TÄHELEPANELIKKUS 

  

  

Jõulupärlike 

  

13. detsember 18.00 

Maarja Rahvamajas 

muusikaõpetaja 

Jõululaat 16.-18. detsember 6. klass 

Jõulupäev 

  

Päkapiku töötoad 

  

Koolilõuna 

  

Jõulupidu jõulunäidendiga 

  

19. detsember 

  

Päeva algus kell 12.00 

  

15.00 

  

17.00 

huvijuht, ÕE 
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JAANUAR- 

KIVA kuu 

  

  

J. Mägiste konkursi 

 väljakuulutamine 

13. jaanuar huvijuht 

„Tuulelapsed“ Jõgeval 24.-25. jaanuar õp Kristi 

Talispordiüritused   
keh-kasv õpetaja 

KIVA plakativõistlus –  

„Kiusamisest vabaks” 

31.jaan –  

tööde esitamine 

ÕE 

  

Käekirjavõistlus 

  

30. jaanuar õp Heli, õp Anu,  

õp Kristi 

  VEEBRUAR- 

SÕBRALIKKUS 

  

  

Intellektika (8.-9.kl) 

  

13.veebruar 
õp Annika 

Sõbrapäev –   

playbackshow 

13. veebruar 

16.00 

  

8. klass 

  

Etiketinädal 

  

17.-21. veebruar 

  

klassijuhatajad 

Kooli luulevõistlus 

  

20. veebruar õp Marje 

Vabariigi aastapäeva aktus 

Pildistamine 

21. veebruar huvijuht 
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MÄRTS- 

OMALOOMING 

  

  

Tüdrukute päev 

  

6. märts huvijuht 

Kooli 340. juubeli nädal 

  

9.-13. märts 

  

huvijuht ja õpetajad 

Matetalgud   matemaatikaõpetajad 

Matemaatikavõistlus Känguru 

    
matemaatikaõpetajad 

Emakeelepäev 

J. Mägiste konkursi võitjate autasustamine 

12. märts õp Marje 

Liivide luulevõistlus 

    
õp Heli, õp Anu,  

õp Kristi, õp Marje 

Kooli aastapäev ja  

vilistlaste kokkutulek 14. märts 
  

Maakondlik näitemängupäev . märts  näiteringi juhendaja 

Elva Mitteteatrite Festival 

  

. märts näiteringi juhendaja 

Erasmus+ kohtumine Parlas, Hispaanias 24.-28. märts huvijuht 
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APRILL- 

HUMORISTIDE KUU 

  

  

Naljapäev – pahupidipäev 

  

1. aprill 5. klass 

Maarja-Magdaleena 

Laulupärlike 2. aprill 
muusikaõpetaja 

  

Tartu valla Laulupärlike 
  

muusikaõpetaja 

  

Teatriõhtu  + kohvik 

  

8. aprill näiteringi juhendaja, 

6. klass 

Võõrkeeltenädal 

            13.-17.aprill 
võõrkeelte õpetajad 

  MAI – 

SPORTLIKKUS 

  

  

  

Matemaatiline 

orienteerumismäng 

5 .mai   matemaatikaõpetajad 

Kevadine talgupäev 

  

2. mai direktor 

Emadepäeva kontsert 

  

7. mai 18.00 9. klass 

  

Avatud uste päev 13. mai direktor, huvijuht 

  

Spordipäev Tabiverega 

  

    

keh-kasv õpetaja 
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9. klassi tutipäev .mai huvijuht 

Spordiöö . mai huvijuht, noortekeskus, 

keh-kasv õpetaja 

Tartu võimlemispidu .mai huvijuht 

  JUUNI - SUVEKUU 

  

  

  

9. klassi eesti keele eksam  1. juuni õp Marje 

Õuesõppenädal – 

külas ettevõtlikud inimesed 

kogukonnas 

.juuni õpetajad 

  

Tänuõhtu tublidele õpilastele 

 ja  nende vanematele 

  

. juuni direktor, huvijuht 

9. klassi matemaatika eksam 4.juuni õp Eela 

  

     Kevadine (jalgratta)matkapäev 

Elistvere loomaparki 

.juuni huvijuht, klassijuhatajad 

Kooliaasta lõpuaktus 9. juuni direktor, õppealajuhataja, 

huvijuht 

  

9. kl inglise keele eksam 10.-11. juuni õp  Mari 

  

9. klassi lõpupidu 

  

. juuni direktor, õppealajuhataja, 

huvijuht 
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Lisa 1 

 

Kinnitatud õppenõukogu nr 6 

 

Õppenõukogu  tegevus    2019/2020. õa  

 
 

 Aeg Tegevus Vastutaja 

 september 

 2019 

HEV- õpilaste tugimeetmete  rakendamine. 

Kooli ja õpilaskodu kodukorra läbiarutamine ja 

arvamuse andmine. 

 

Direktor 

 november 

 2019 

I trimestri õpitulemused. 

Tugimeetmete rakendamine. 

Kooli õppekava läbivaatamine ja arvamuse andmine 

 

 

Direktor 

Õppeala- 

juhataja 

märts  

2020 

II trimestri õpitulemused. 

I trimestri täiendavast õppetööst;  

eelmise õppenõukogu otsuste täitmine. 

 

Direktor 

Õppeala- 

juhataja 

 juuni  

 2020 

III trimestri õppetulemused. 

2019/2020. õa tulemused,  

järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle 

jätmine, õpilaste tunnustamine. 

 

 

Direktor 

Õppeala- 

juhataja 

 juuni  

 2020 

9. klassi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine 

Täiendava õppetöö tulemused. 

Direktor 

Õppeala- 

juhataja 

 

 august  

 2020 

Õppeaasta lõpetamine. 

Kooli üldtööplaani kinnitamine. 

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste 

läbiarutamine. 

Õpetajate esindaja valimine hoolekogusse 

 

Direktor 

 


