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Võru Kreutzwaldi kooli  üldtööplaan 2017/2018. õa 
 

 
 

 

SISSEJUHATUS 

 

Võru Kreutzwaldi kooli üldtööplaan on dokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta 

tegevuskava, lähtudes  arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise 

aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaan vormistatakse alapunktidena, kus konkretiseeritakse igas 

alapunktis kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad. 

Õppenõukogu arutab läbi ja kiidab heaks kooli üldtööplaani iga õppeaasta algul.  

Üldtööplaani nõuetekohase täitmise kindlustab kooli direktor. Üldtööplaani või selle 

andmestikku säilitatakse kolm aastat.  Kooli üldtööplaan abistab õpetajaid oma tegevuse 

planeerimisel.  
 

Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt on 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad 

järgmistel perioodidel: 

 vaheaeg 21.–29. oktoober 2017; 

 vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018; 

 vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018; 

 vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018; 

 vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2018. 

 
 

2017/2018. ÕPPEAASTA EESMÄRGID 

 

1) tõhustada aineõpetust, tagada õppeainete ja erinevate vanuseastmete lõiming (korraldada 

ainepäevi, projektinädalaid, õppekäike ja -reise jmt);    

2) aineõpetuse kaudu toetada igakülgselt projektitööd;      

3) rakendada erinevaid IKT lahendusi õppetundides;     

4) siduda igapäevase õppetööga väärtuskasvatus (sh koolikiusamise vältimine) ja 

tervisedendus;          

5) arendada õpilase andekust ja loovust ainetundides ja ringides;    

6) toetada HEV õpilaste õpetamist;         

7) kajastada kooli tegevust aktiivselt kooli kodulehel, Facebookis, linna jt lehtedes; 

8) Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäeva tähistamine;      

9) paikkondliku keele ja kultuuri väärtustamine. 

 

Selleks tuleb:          

 toetada kooli personali uute pädevuste (teadmiste, oskuste ja suhtumiste) 

omandamisel, et soodustada nende isiklikku arengut ja suurendada nende 

konkurentsivõimet tööturul; 

 toetada õpetajate ametialast arengut, et teha uuendusi ning parandada õpetamise 

kvaliteeti; 

 parandada kõigi aineõpetajate võõrkeeleoskust;     

 suurendada õpetajate teadlikkust teistest kultuuridest ja riikidest ning nende mõistmist, 

pakkudes neile võimaluse luua rahvusvaheliste kontaktide võrgustikke, osaleda 



aktiivselt ühiskondlikus elus ning süvendada endas Euroopa kodanikutunnet ja 

identiteeti;          

 väärtustada meeskonnatööd.   
 

 

2017/2018. õppeaasta lõpueksamid ja tasemetööd 
 

Haridus- ja teadusminister kinnitas riigieksamite, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning 

tasemetööde õppeained ja ajad 2017/2018 õppeaastal.   

 

Õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid: 

 eesti keel 1. juunil 2018; 

 matemaatika 8. juunil 2018; 

 valikeksam kas bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või 

kirjalik osa inglise, prantsuse, saksa või vene keeles 13. juunil 2018; 

 inglise, prantsuse, saksa või vene keele valikeksami suuline osa 13.–14. juunil 2018. 

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane järgmise aasta 1. veebruariks. 

 

Järgmise õppeaasta tasemetööd 

 3. klassi tasemetöö eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) 24. mail 2018. a 

(kirjalik); 

 3. klassi tasemetöö matemaatikas 29. mail 2018. a (kirjalik); 

 6. klassi tasemetöö eesti keeles 16. mail 2018. a; 

 6. klassi tasemetöö matemaatikas 22. mail 2018. a. 

 
             

Tegevused, ülesanded 

valdkonniti 

Tähtaeg Vastutaja Kaasatud isikud 

    1. Eestvedamine ja 

juhtimine 

   

Üldtööplaani koostamine ja 

kinnitamine 

september Direktor Pedagoogiline 

kollektiiv 

Kord kuus toimuvad 

aineühenduse juhtide 

koosolekud 

september  

oktoober    

november  

detsember     

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                   

Direktor Aineühenduste 

juhid 



Toimuvad iganädalased 

infotunnid töötajatele 

September 

oktoober    

november  

detsember     

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                   

Direktor, 

õppejuhid  

Pedagoogiline 

kollektiiv, 

infojuht, 

majandusjuhataja, 

juhiabi, huvijuht, 

kooliarst 

Viiakse läbi 

rahuloluküsitlused õpilaste, 

vanemate ja töötajate seas 

aprill, mai Haridustehnoloog Kogu kollektiiv, 

õpilased, 

lapsevanemad 

Kooli arengukava 

tegevuskava ülevaatamine   

oktoober Direktor, infojuht Kogu kooli 

personal, 

hoolekogu 

Aasta töö kokkuvõtte 

koostamine ja 

läbiarutamine 

august  Direktor, 

õppejuhid, 

valdkondade 

juhid 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Koolitusplaani koostamine september Direktor, 

õppejuhid 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

5. klasside vaatlus ning 

vestlused aineõpetajate ja 

klassijuhatajatega 

september 

oktoober 

Õppejuhid Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 

9. klasside vaatlus ning 

vestlused aineõpetajate ja 

klassijuhatajatega 

oktoober 

november 

Õppejuhid Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 

1. klasside  vaatlus ja 

vestlused õpetajatega 

november Õppejuhid Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 

Väikeklasside vaatlus ja 

vestlused aineõpetajatega 

november 

detsember 

Õppejuhid Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 

4. klasside vaatlus ja 

vestlused õpetajatega 

jaanuar Õppejuhid Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 

6. klasside vaatlus ja  

vestlused aineõpetajate 

ning klassijuhatajatega 

veebruar Õppejuhid Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 

3. klasside vaatlus ja 

vestlused aineõpetajatega. 

veebruar Õppejuhid Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 



Õppenõukogu koosolekud september  

oktoober    

detsember                

märts                     

juuni                  

august 

Direktor Pedagoogiline 

kollektiiv 

Hoolekogu töö september 

jaanuar 

juuni 

august 

Hoolekogu 

esimees 

Kogu kooli 

kollektiiv 

Koostatakse sisehindamise 

aruanne 

august Direktor Õppejuhid 

2. Personali juhtimine     

Korraldatakse 

arenguvestlused töötajatele 

aprill, mai Direktor, 

õppejuhid, 

majandusjuhataja 

Kogu kollektiiv 

Analüüsitakse ja 

täiendatakse õpetajate 

töökokkuvõtte vormi 

märts Õppejuhid Pedagoogiline 

kollektiiv 

Töötatakse välja töötajate 

ja õpilaste tunnustamise 

kord 

november Direktor,  

õppejuhid,  

huvijuht,  

majandusjuhataja 

Pedagoogiline 

kollektiiv, 

õpilasesindus 

Töötatakse välja kooli 

koolituspoliitika 

november Juhtkond  Pedagoogiline 

kollektiiv 

3. Koostöö 

huvigruppidega 

   

Kaardistatakse 

huvigruppide 

koostööootused ja -vormid 

november Huvijuht Huvigrupid 



Ollakse aktiivne partner 

praktikavõimaluste 

loomisel 

september  

oktoober    

november  

detsember      

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                   

Direktor Valdkondade 

juhid 

Lastevanemate üldkoosolek oktoober Direktor Kogu 

pedagoogiline 

kollektiiv, 

lapsevanemad 

Koostöö lasteaedadega Pidev Kooli juhtkond, 

aineühendused 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Koostöö teiste koolidega pidev Kooli juhtkond, 

aineühendused 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Koostöö Võru Kreutzwaldi 

muuseumiga 

september  

oktoober    

november  

detsember      

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                   

Kooli juhtkond, 

aineühendused 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Koostöö Võru 

linnaraamatukoguga ja 

lasteraamatukoguga 

september  

oktoober    

november  

detsember      

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                   

Raamatukogu Pedagoogiline 

kollektiiv 

Koostöö noortekeskustega Pidev  Kooli juhtkond, 

aineühendused 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Koostöö ettevõtjate-  ja 

MTÜ-dega, teiste 

organisatsioonidega 

Pidev Kooli juhtkond, 

ainesektsioonid 

Pedagoogiline 

kollektiiv 



Koostatakse järjepidevalt 

kooli kroonikat. 

september  

oktoober    

november  

detsember      

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                   

Infojuht, 

kroonikakirjutaja 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Koolis toimuvat 

kajastatakse linna- ja 

maakonnalehtedes 

september  

oktoober    

november  

detsember      

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                  

august              

Infojuht Pedagoogiline 

kollektiiv 

Direktori vastuvõtt Kandle 

kultuurimajas 

mai Direktor, 

õppejuhid, 

huvijuht 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Personali õppekäik  jaanuar ja juuni       Huvijuht, 

direktor 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Erasmus+ KA2 projekti 

töökohtumine Soome 

detsember Kai Laanemaa, 

Maiu Vislapuu 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Erasmus+ KA2 projekti 

töökohtumine Sloveenias 

aprill Kai Laanemaa, 

Maiu Vislapuu 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Erasmus+ KA2 projekti 

töökohtumine koolis 

juuni Kai Laanemaa, 

Maiu Vislapuu 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Erasmus+ KA2 projekti 

töökohtumine Lätis 

oktoober Ere Tumm, 

Marju Purge 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Erasmus+ KA2 projekti 

töökohtumine koolis 

aprill Ere Tumm, 

Marju Purge 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Erasmus+ KA2 projekti 

töökohtumine Hispaanias 

oktoober Maiu Vislapuu, 

Merit Kund 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Erasmus+ KA2 projekti 

töökohtumine Türgis 

märts Maiu Vislapuu, 

Merit Kund 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Erasmus+ KA2 projekti 

töökohtumine koolis 

juuni Maiu Vislapuu, 

Merit Kund 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Euroopa Parlamendi 

külastus 

oktoober Kai Laanemaa õpilased 

4. Ressursside juhtimine    

Selgitatakse välja õpilaste 

isiklike kappide vajadus, 

kappide rentimine 

november Majandusjuhataja Õpilased, 

lapsevanemad, 

pedagoogiline 

kollektiiv 



Koolikeskkonna turvalisuse 

ja puhtuse tagamine 

september  

oktoober    

november  

detsember     

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                              

august                                                           

Majandusjuhataja Kogu kooli 

personal 

5. Info- ja 

kommunikatsioonitehnika 

   

Riiklikust õppekavast 

lähtuvalt kaasajastatakse 

füüsilist õppekeskkonda 

september  

oktoober    

november  

detsember      

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                              

august                                                           

Majandusjuhataja Pedagoogiline 

kollektiiv 

Infotehnoloogiliste 

õppevahendite vajaduste 

kaardistamine 

september 

oktoober   

november 

detsember                                                   

Haridustehnoloog Pedagoogiline 

kollektiiv 

Infotehnoloogiliste 

õppevahendite kasutamise 

analüüs 

september  

oktoober    

november  

detsember      

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                              

august                                                           

Haridustehnoloog Pedagoogiline 

kollektiiv 

E-õppe keskkondade 

arendamine 

september  

oktoober    

november  

detsember      

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                              

august                                                           

Haridustehnoloog Pedagoogiline 

kollektiiv 



E-õppevara kasutamine September 

oktoober    

november  

detsember      

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                                                                                    

Haridustehnoloog Pedagoogiline 

kollektiiv 

Kooli aastaraamatu (e-

aastaraamat) väljaandmine 

november Infojuht, IT-

spetsialist 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Digikirjaoskuse 

arendamine 

haridusasutustes (õpetajad, 

õpilased) 

september  

oktoober    

november  

detsember      

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                                                                                    

Haridustehnoloog Pedagoogiline 

kollektiiv 

Uurimistöö/loovtöö 

vormistamine arvutiga 

jaanuar 

veebruar 

märts 

aprill 

 

Õppejuhid Aineõpetajad 

Õpilased 

6. Õppe- ja 

kasvatusprotsess 

   

Õppekava analüüs mai ja juuni Õppejuhid Aineühendused 

Digipädevuste saavutamise 

kava koostamine I, II ja III 

kooliastme jaoks 

november Nutimeeskond Reaalainete 

aineühendus 

Kujundava hindamise 

sisekoolitus aineühendustes 

september 

oktoober 

Õppejuhid Klassiõpetajad 

Hindamisjuhendi analüüs juuni Õppejuhid Pedagoogiline 

kollektiiv 

Õpilaste erivõimete 

märkamine, arvestamine ja 

suunamine 

september  

oktoober    

november  

detsember      

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                                                                                    

Õppejuhid Pedagoogiline 

kollektiiv 

Tugispetsialistid 



Õpiabisüsteemi kontroll ja 

analüüs, õpilaste 

õpijõudluse tagamine 

erinevaid tegevusi 

rakendades 

september  

oktoober    

november  

detsember     

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                                                                                    

Õppejuhid Pedagoogiline 

kollektiiv 

Tugispetsialistid 

Õppetöös individuaalse 

lähenemise põhimõtte 

järgimine 

september  

oktoober    

november  

detsember      

jaanuar        

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                                                                                    

Õppejuhid Pedagoogiline 

kollektiiv 

Tugispetsialistid 

Õpilase arengut kirjeldava 

teabe kogumine ja analüüs 

september  

oktoober    

november  

detsember     

jaanuar         

veebruar            

märts                     

aprill                        

mai                        

juuni                                                                                    

HEV-

koordinaator 

Pedagoogiline 

kollektiiv 

Tugispetsialistid 

Kooli sümboolikaga 

meenete loomine 

detsember Direktor Aineühendused 

Õpilaste motiveerimise ja 

tunnustamise korra 

väljatöötamine 

detsember Õppejuhid Aineühendused 

Juurutatakse ja 

väärtustatakse koolivormi 

jaanuar 

veebruar 

märts 

aprill 

mai 

juuni 

Direktor Aineühendused 

Õpilased 

Lapsevanemad 

Koostatakse ja antakse 

välja raamat õpilaste 

loovtöödest (almanahh) 

august Direktor Humanitaarainete 

aineühendus 

 

7. 

Õpetamine, õppimine, õpilase toetamine, 

haridustulemus  

   Kuupäev Sündmus Vastutav 



1. sep 

Aktus 1. septembril kl 10.00 Kreutzwaldi pargis Fr. 

R. Kreutzwaldi ausamba juures. Pidulikule aktusele 

järgneb kogu koolipere rongkäik koolimaja juurde. 

Rongkäik kulgeb Vee ja Liiva tänavat mööda. 

Koolimaja aulas jätkub aktus esimestele klassidele. 

Vanemad klassid jätkavad klassijuhatajatunniga. Juhtkond 

11. sep 11.-15.sept - emakeele tasemeetteütlused põhikoolis 

aineõpetajad ja 

logopeed 

12. sep Aineühenduste esimeeste koosolek  Juhtkond 

13. sep 

Kohtumine kirjaniku ja Keeleinspektsiooni 

peadirektor Ilmar Tomuskiga  Raamatukogujuhataja  

13. sep 2.a klassi muuseumitund "Paberist mängumaailm" Eve Jurask 

13. sep 

5.c ja 5.d kirjanduslik õppekäik Kalevipoja 

muuseumis 

Ene Kattai, Ülle 

Tamm 

14. sep Võrumaa koolinoorte teatejooksude meistrivõistlused 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

14. sep Kujundav hindamine e-koolis 

klassiõpetajate 

aineühendus, Urmas 

Ott 

15. sep Töökavade esitamine 

Aineühenduste 

esimehed 

18. sep 7.a KIK projekti raames Vällamäel 

Erja. Arop, Angela. 

Viks, Janyka Vellak 

19. sep 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused jalgpallis 6.-

9. klasside poistele 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

19. sep Sisalikuretk Meenikunnos 1.d klassile.  Kadi Kuus 

19. sep 

Metsamehe, jahimehe ja kalamehe päev Mõniste 

muuseumis 3.c klassile.  3.c klassiõpetaja 

20. sep Õppenõukogu Direktor 

20. sep. 5.a kirjanduslik õppekäik Kalevipoja muuseumi 

Raili Leesalu, Veera 

Olesk 

20. sep 

Metsamehe, jahimehe ja kalamehe päev Mõniste 

muuseumis 3.b klassile.  3.b klassiõpetaja 

21. sep 

Metsamehe, jahimehe ja kalamehe päev Mõniste 

muuseumis 3.a klassile.  3.a klassiõpetaja 

21. sep Hoolekogu Direktor 

21. sep Pinnamood Vällamäe matkarajal 7.d klassile.  

Ülle Tamm, Janika 

Vellak 

21. sep 7. klassi saksa keele õppijate laager Sulbis 

Eva Aader, Lembit 

Linnamäe 

22. sep 7. klassi saksa keele õppijate laager Sulbis 

Eva Aader, Lembit 

Linnamäe 

22. sep 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused jalgpallis 6.-

9. klasside tüdrukutele 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 



22. sep Sisalikuretk Meenikunnos 1.a klassile.  1.a klassiõpetaja 

22. sep Algklasside üritus "Tere sügis!" 

klassiõpetajate 

aineühendus 

22. sep 5. kl muuseumitund „Linapäev“ Ragna Meeliste 

25.-29. sep Teadlaste öö festivali üritused Loodusained  

25. sep 2. ja 3. klassid Tartus Teadlaste öö üritustel 

2.-3. kl. 

klassijuhatajad 

25. sep Pinnamood Vällamäe matkarajal 7.b klassile. Ere Tumm 

26. sep Spordipäev 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

26. sep 

8.-9. klasside projekt "Tervena tulevikku" 

Kuperjanovi Jalaväepataljonis Anu Maask 

27. sep 

Võrumaa koolinoorte sügisesed murdmaajooksu 

võistlused 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

28. sep Sisalikuretk Meenikunnos 1.c klassile.  1.c klassiõpetaja 

28. sep. 5.a Ahhaa töötuba „Kapsakeemia“ Tartus 

Raili Leesalu, Veera 

Olesk 

29. sep 

AHHAA teadusteater ja töötuba ning kirjanduslik 

õppekäik 6.a, 7.c klass Tartus 

Leili Sõmer, Blanca 

Punt, Evi Tarro 

29. sep Sisalikuretk Meenikunnos 1.b klassile.  1.b klassiõpetaja 

29. sep 7.c kirjanduslik õppekäik Vanemuises Ülle Tamm 

Kuupäev Sündmus Vastutav 

2. okt Pinnamood Vällamäe matkarajal 7.c klassile. 7.c klassijuhataja 

2. okt Deutsch macht Spass. 5. kl saksa keele õppijatele 

noortekeskuses 

Eva Aader 

2. okt 7.c klassi õppekäik : Pinnamood Vällamäe 

matkarajal. 

Blanca Punt, Kristi 

Kuus 

3. okt I-IV kl õpilaste lastevanemate koosolek kl 17.30 Direktor 

4. okt V-IX kl õpilaste lastevanemate koosolek kl 17.30 Direktor 

5. okt  Õpetajate päeva tähistamine  Juhtkond 

6. okt Õpetajate päeva tähistamine Võru Kandles kl 18.00 Võru Linnavalitsus 

6. okt 7.d kirjanduslik õppekäik Vanemuises 

Ülle Tamm, Maire 

Piiroja 

7. okt 

7.-22. okt programmeerimisnädala Code Week 

üritused Evi Tarro 

10. okt 2. klassid Kandle teatris  Klassijuhatajad 

10. okt  8.a kirjanduslik reis Alatskivile 

Eva Aader, Ülle 

Tamm 

10. okt 5.kl. aineõpetajate nõupidamine Õppejuhid 

11. okt 8.c kirjanduslik retk Alatskivile 

Sirje Hüvato ja 

Angela Viks 



12. okt 7.a õppekäik Haapsalus 

Eha Tammo, Helena 

Linnamäe, Erja Arop 

16. okt 16.-20. okt - hõimupäevade tähistamine. 3.kooliaste emakeeleõpetajad 

16. okt Georgi ja Kaspari lugu. M. Treieri loeng 9.klassidele Õppejuht 

17. okt 

Aineühenduste esimeeste koosolek. Lastevanemate 

koolitus  Tugispetsialistid 

17. okt 

Minu Riik programmi raames Riigikogu külastus 

9.kl. 9.kl. juhatajad 

18. okt 2. a klassi muuseumitund "Halloween" Eve Jurask 

19. okt Lastevanemate koolitus Tugispetsialistid 

21. okt Algab koolivaheaeg  

23. okt Eesti keele koolitus kõikidele töötajatele Õppejuht 

24. okt Osavõtt Pärnumaa metoodikakonverentsist Juhtkond 

29. okt Koolivaheaja lõpp  

31. okt 9.kl aineõpetajate nõupidamine Õppejuhid 

Kuupäev Sündmus Vastutav 

1. nov 7.b klassi õppekäik Vanemuisesse ja Eesti Rahva 

Muuseumi. 

 

Ere Tumm ja Sirje 

Hüvato 

7. nov 

Maakonna koolinoorte segavõrkpalli 

karikavõistlused 6.-9. klassidele 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

7. nov 1.kl. aineõpetajate nõupidamine Õppejuhid 

8. nov 

4.a ja 4.b klass Tartus AHHAA teaduskeskuse 

anatoomiatunnis klassijuhatajad 

9. nov 

Liikuma kutsuva kooli seminar Võru Kreutzwaldi 

Koolis 

Anu Maask, Ene 

Liivamägi 

9. nov Kooli sügiskontsert Jane Reiljan Erja Arop 

11. nov 

Projekt "Kirjanike nime kandvad koolid"- viktoriin 7. 

- 9. klassidele Raili Leesalu 

14. nov 8.kl. aineõpetajate nõupidamine Õppejuhid 

17. nov 

Võrumaa koolinoorte ,,Dumle” 

rahvastepallivõistlused 4.-5.klassidele 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

22. nov 2. a klassi muuseumitund "Kadripäev" Eve Jurask 

24. nov I trimestri lõpp, ainete päev  

25. nov 

Maakondlik ingliskeelsete näidendite festival (Drama 

Festival) 

võõrkeelte 

aineühendus 

30. nov ,,Tähelepanu, Start!” Võrumaa I etapp 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

30. nov Maakondlik 8. klasside tõlkevõistlus (inglise keel) 

võõrkeelte 

aineühendus 



Kuupäev Sündmus Vastutav 

7. dets Kreutzwaldi-viktoriin Helena Linnamäe 

7. dets Nutikate päev Vastseliinas (6.-7. klass) Matem.aineühendus 

9. dets Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor geograafia õpetajad 

12. dets 3. klassid Ugala teatris klassijuhatajad 

14. dets Kl 16.00 ja 18.00 kirikukontserdid Huvijuht 

14. dets 2. klassid Vanemuise teatris klassijuhatajad 

20. dets 1. kl jõulupidu, 2.-3. kl jõulupidu Huvijuht 

21. dets 4.-6. kl jõulupidu, 7.-9. jõulupidu Huvijuht 

22. dets Jõuluaktused Juhtkond 

23. dets Algab koolivaheaeg  

Kuupäev Sündmus Vastutav 

3. jaan Töökoosolek Juhtkond 

4. jaan Koolituspäev Juhtkond 

7. jaan Koolivaheaja lõpp  

16. jaan 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused saalijalgpallis 

6.-9.klasside poistele 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

18. jaan 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused saalijalgpallis 

6.-9.klasside tüdrukutele 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

19. jaan 

18.-19.jaan - B. Alveri luulepäevad Jõgeval. Osaleb 

6.b klass Kaider Vardja 

20. jaan Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor V.Kalling 

23. jaan 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused saalihokis 6.-

9.klasside tüdrukutele 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

25. jaan 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused saalihokis 6.-

9.klasside poistele 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

26. jaan Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor Emak. aineühendus 

27. jaan Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor keemia õpetajad 

Kuupäev Sündmus Vastutav 

1. veebr NUPUTA piirkonnavoor (5.-7. kl) Matem.aineühendus 

1. veebr 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused 

sisekergejõustikus 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

3. veebr Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor M. Kund 

7. veebr Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (7.-9. kl) Matem. aineühendus 

7. veebr 

Võrumaa koolinoorte rahvastepallivõistlused 1.-3. 

klassidele 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

7. veebr Ajarännak Ajalooõpetajad 

10. veebr Maakondlik ajaloo-olümpiaad 

Maakonna 

ajalooõpetajad 



12. veebr Võõrkeeltenädal 

Võõrkeelte 

aineühendus 

13. veebr Võõrkeeltenädal 

Võõrkeelte 

aineühendus 

14. veebr Võõrkeeltenädal 

Võõrkeelte 

aineühendus 

14. veebr Algklassides sõbrapäeva tähistamine 

klassiõpetajate 

aineühendus 

15. veebr Maakondlik 6. kl ingliskeelsete viktoriinide võistlus  

võõrkeelte 

aineühendus 

15. veebr Võõrkeeltenädal 

võõrkeelte 

aineühendus 

16. veebr Võõrkeeltenädal 

võõrkeelte 

aineühendus 

21. veebr 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused 

murdmaasuusatamises 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

22. veebr Õpilastööde näitus EV 100 oskusainete õpetajad 

23. veebr 

II trimestri lõpp. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 

aktused Juhtkond 

24. veebr Algab koolivaheaeg  

Kuupäev Sündmus Vastutav 

4. märts Koolivaheaja lõpp  

5. märts 5.-9. märts – 100 sõna töö 5.-9. kl õpilastele 

Emakeele 

aineühendus 

6. märts Vene laulude festival Vene keele õpetajad 

7. märts 

Eesti Koolispordi Liidu 

murdmaasuusatamisvõistlused 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

8. märts 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused võrkpallis 

kuni 6. klassidele 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

9. märts Matemaatika piirkonnavoor 4. - 6. klass Matem.aineühendus 

12. märts 2. kl 25-sõna ja 3.-4. kl 50-sõna töö 

klassiõpetajat 

aineühendus 

14. märts Emakeelepäeva tähistamine 

Emakeele 

aineühendus 

15. märts Matemaatika võistlusmäng KÄNGURU Matem.aineühendus 

15. märts Maakondlik 9.-12. kl saksa keele kõnevõistlus 

Eva Aader, Lembit 

Linnamäe 

16. märts ,,Tähelepanu, Start!” Võrumaa II etapp 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

21. märts 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused võrkpallis 7.-

9. klasside poistele 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

27. märts Loovtööde esitamine Aineõpetajad 



27. märts Maakondlik Tooliteater 

Võrumaa 

lasteraamatukogu ja 

emakeele aineühendus 

28. märts 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused võrkpallis 7.-

9. klasside tüdrukutele 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

Kuupäev Sündmus Vastutav 

2.-6. aprill Linnunädal Maia Mikk 

5. aprill SUDOKU piirkondlik võistlus Matem.aineühendus 

5. aprill Maakondlik 7. kl ingliskeelne ristsõnavõistlus 

võõrkeelte 

aineühendus 

5. aprill maakondlik Liivi etluskonkurss 

eesti keele 

aineühendus 

11. aprill 

Maakondlik saksa keele võistlus "Stationen" 6. 

klassidele Eva Aader 

20. aprill Karjääripäev Aineühendused 

21. aprill Algab koolivaheaeg  

23. aprill Koolituspäev Juhtkond 

24. aprill Töökoosolek Juhtkond 

Kuupäev Sündmus Vastutav 

1. mai Koolivaheaja lõpp  

4. mai Emadepäeva kingituste töötuba oskusainete õpetajad 

5. mai Nuputa vabariiklik voor (5.-7. kl) Matem.aineühendus 

8. mai 1. kl eesti keele tasemetöö 

1. kl juhatajad, 

õppejuht 

9. mai 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused 

murdmaajooksus 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

10. mai Emadepäeva ja kevadkontsert 

Jane Reiljan, Erja 

Arop, Merle Kons 

10. mai 1. kl. matemaatika tasemetöö 

1. kl juhatajad, 

õppejuht 

17. mai 1. kl inglise keele test 

1. kl juhatajad, 

võõrkeele 

aineühendus 

18. mai 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused rahvastepallis 

4.-5. klassidele 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

22. mai 6. kl matemaatika tasemetöö matem.aineühendus 

22. mai 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused 

kergejõustikus 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

23. mai 

Võrumaa koolinoorte meistrivõistlused 

kergejõustikus 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

24. mai 3. klassi eesti keele tasemetöö 

3. kl klassijuhatajad, 

õppejuht 



28. mai 9. kl lõpukella aktus Juhtkond 

29. mai 3. klassi matemaatika tasemetöö 

3. kl klassijuhatajad, 

õppejuht 

30. mai Direktori vastuvõtt Direktor 

28. mai 9. kl lõpukella aktus Juhtkond 

Kuupäev Sündmus Vastutav 

1. juuni Põhikooli eesti keele eksam  

2. juuni UMA PIDO osalevad kooli koorid J. Reiljan, E, Arop 

4. juuni Loodusainete päeva üritus 1. - 3. klassile Loodusained 

4. juuni Võrumaa aktiivsemate koolisportlaste vastuvõtt 

Kehalise kasvatuse 

aineühendus 

5. juuni Loodusainete päeva üritus 4. - 6. klassile Loodusained 

7. juuni Kalevipoja-mängud Huvijuht, kogu kool 

8. juuni Põhikooli matemaatika lõpueksam. Õppenõukogu  

Matem.aineühendus. 

Juhtkond  

8. juuni Loodusainete päeva üritus 7. - 8. klassile Loodusained 

11. juuni Vabalava. Õpikute korrastamine 

Huvijuht. 

Raamatukogu juhataja 

12. juuni III trimestri lõpp  

13. juuni Koolivaheaja algus (v.a lõpuklassid)  

13. juuni Valikeksam  

14. juuni Valikeksam  

15. juuni 

Vabariiklik Eesti Meestelaulu Seltsi laululaager ja 

laulupäev poistekooridele Saaremaal E. Arop, J. Reiljan 

16. juuni 

Vabariiklik Eesti Meestelaulu Seltsi laululaager ja 

laulupäev poistekooridele Saaremaal E. Arop, J. Reiljan 

17. juuni 

Vabariiklik Eesti Meestelaulu Seltsi laululaager ja 

laulupäev poistekooridele Saaremaal E. Arop, J. Reiljan 

19. juuni 9.kl lõpetamine  Juhtkond 

20. juuni Töötajate koolituspäev Juhtkond  

Kuupäev Sündmus Vastutav 

23. aug Töökoosolek kl 9.00-16.00 Juhtkond 

 

 

Õppenõukogu tegevus 2017/2018. õa       

          

September 

1. Üldtööplaani kinnitamine. 

Oktoober 

1. Kooli arengukava (tegevuskava) läbiarutamine ja arvamuse avaldamine selle kohta. 



Detsember 

1. I trimestri õppe- ja kasvatustegevuse läbiarutamine ning ettepanekute tegemine õppe- ja 

kasvatustegevuse parendamiseks. 

Märts 

1. II trimestri õppe- ja kasvatustegevuse läbiarutamine ning ettepanekute tegemine õppe- ja 

kasvatustegevuse parendamiseks. 

2. Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses läbi arutamine ning riskide 

vältimiseks meetmete kavandamine. 

Juuni 

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama 

jätmise otsustamine. 

2. Õpilaste kiituskirjadega tunnustamise otsustamine. 

3. Kooli õppekava läbiarutamine ja selle kohta arvamuse andmine. 

4. Kooli kodukorra läbiarutamine ja selle kohta arvamuse avaldamine. 

Juuni 

1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine. 

2. Õpilastele kiitusega lõputunnistuse väljaandmise otsustamine. 

August 

1. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse läbiarutamine ning ettepanekute tegemine õppe- ja 

kasvatustegevuse parendamiseks. 

2. Üldtööplaani kinnitamine. 

  

 

Võru Kreutzwaldi Kooli õpetajate 2017/2018. õa koolitusplaan  

      

Koolitused (lähtuvalt põhieesmärkidest):      

• IKT-alased koolitused (aastaringselt);      

• HEV õpilaste õpetamise metoodikaalane koolitus (september, oktoober 2017);  

• õppekäikude ja -reiside korraldamine lõimituna kultuuriloo ja loodustemaatikaga;  

• aineõpetajatel koolitused, mis seotud tasemetööde ja eksamitega (aprill–mai 2017);  

• eesti keele koolitus; 

• meeskonnatööalane koolitus. 

 

 
 


