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ÕPPETEGEVUSTE NING ÕPPEKAVA TOETAVATE ÕPPEKAVAVÄLISTE TEGEVUSTE PLAAN
2022/2023 õppeaasta
jrk
1

ülesanded/tegevused
toimumise aeg
Hea tundide ettevalmistamise- ja läbiviimisega ning lihtsustatud riiklikku õppekava pidev
rakendades luua õpilaste arengut soodustavad tingimused

2

Võru Järve Kooli õppekavade üldosade täiendamine ning rakendamine

3

Tähelepanu pöörata kooli õppetegevuses osalemisele, korraldades õppest puudumise pidev
kontrolli ning vanemate teavitamist vastavalt kodukorrale
Koostöös lastevanematega viia läbi arenguvestlused ja IÕK arutelu. Arenguvestlusest sept, aprill, mai
kokkuvõte kajastub protokollis
Õpetamisel kasutada õppekäikude, matkade, näituste, teatrite, kontsertide, jne pidev
võimalusi, vajadusel planeerida kooliastmete viisi. Teemad on seotud õppekava ning
õppekasvatustööd toetavate projektide teemadega

4
5

pidev

6

Ülevaade õppetegevusest kajastub eKoolis

pidevalt

7

Jooksvad probleemid õpilaste puudumiste, hilinemiste kohta kajastuvad eKoolis.
Tähelepanekud arengu kohta kajastuvad IÕK-s
Kokkuvõtvad tulemused, hinnangud ja ettepanekud õppetegevusest ning kooli
õppekava toetavatest õppekavavälistest tegevustest, erinevatest teenustest,
koolikohustuse täitmisest teha õppeaasta tööanalüüsis, jooksvad hinnangud,
vahekokkuvõtted igas õppenõukogus sisehindamise raames
Enam tähelepanu pöörata õpilastele, kes tulevad kooli, vahetavad klassi või kellel
muutub õppekorraldus. Vajadusel selgitada vanematele õppekorralduse muutust.

pidev

8

9

vastutajad
õpetajad
aineõpetajad
abiõpetaja
õpetaja abid
õpetajad
aineõpetajad
abiõpetaja
õpetaja abid
klassijuhatajad
klassijuhatajad
õpetajad
aineõpetajad
abiõpetaja
õpetaja abid
klassijuhatajad
aineõpetajad
klassijuhatajad

pidevalt
klassijuhatajad
märkmed,
aineõpetajad
kokkuvõtted Ipa abiõpetaja
ja õa lõpul
õpetaja abid õa lõpul
pidev
klassijuhatajad
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10
11

Tugispetsialisti teenuse osutamine Võru linna eritoe õpilastele
pidev
Jätkuvalt kasutada õppetöös IT vahendeid, programme (arvuti, digikaamera, pidev
interaktiivne digitahvel, digilaud, videokaamera, Boardmaker, kommunikaator jne)

12

Muusika- ja rütmikatundide läbiviimisel kasutada erinevaid pille ning vahendeid

13

Tähelepanekud õpilaste õpitulemuste kohta kajastuvad IÕK-s, arenguvestluse
protokollis, jooksvad küsimused infotunni memos

14

Tähelepanekud koolieelse lapse arengu kohta kajastuvad IAK-s

15

Oktoobrist aprilli lõpuni viia läbi ujumisõpetuse tunde Väimela Tervisekeskuses

16

Kehalise kasvatuse tunnid viia läbi spordikeskuses, staadionil, terviseradadel, kooli
saalis, kooli õuealal.

17

Osalemine õpilastööde müükidel, näitustel, esinemistel, võistlustel, üritustel,
konkurssidel jne. Teemad on seotud õppekava ja õppekasvatustöö projektiteemadega.
Teemast lähtuvalt õuesõppe raames viiakse läbi välitunde kooli õuealal, linnas,
võimalusel linnast väljas

18

19

Jätkuvalt ette valmistada täiendavale õppeajale jäänud õpilasi kutsekooli või
iseseisvasse ellu astumiseks (karjäärinõustamine õpilastele ja nende pereliikmetele,

tugispetsialistid
õpetajad
aineõpetajad
abiõpetaja
õpetaja abid
pidev
muusikaõpetaja
kehalise kasv õpetaja
pidev
õpetajad
aineõpetajad
abiõpetaja
õpetaja abid
pidev
vastutav õpetaja
reh meeskonna liige,
lapsehoidja
võimalusel
kehal kasv õpetaja
reedeti
klassijuhatajad
abiõpetaja
õpetaja abid
spordikeskuses kehal kasv õpetaja
vast
klassijuhatajad
päevakavale
abiõpetaja
õpetaja abid
pidev, vastavalt aineõpetajad
ürituste plaanile
vast
õpetaja õpetajad
töökavale
aineõpetajad
abiõpetaja
õpetaja abid
pidev
A. Kallas
A. Morel
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20

korraldada õppereise kutseõppeasutustesse, tutvuda Võru Päevakeskuse Ühingu
tegevustega, kogukonna eluga Maarja Külas, MTÜ Toetuskeskus Meiela
töökeskusega ja kogukonnas elamise võimalusega)
Õpilaste praktiliste igapäevaoskuste arendamine ja kõigi omandatud oskuste lähtuvalt
kinnistamine
õpetaja
töökavast

21

Võimaldada raamatukogu kasutamist õpilastel ja kooli töötajatel

22

Tegeleda õppekava toetavate uute
töövihikute ja kirjanduse soetamisega

23

Rehabilitatsiooniplaani alusel korraldatakse koostöös koordinaatori, KOV-i
sotsiaaltöötaja ja vanemaga õpilasele rehabilitatsiooni-, lapsehoiu ning teiste
tugiteenuste kättesaadavus

24

Vajadusel viiakse õpilastega läbi grupitunde ja/või individuaalseid tunde või
rakendatakse teisi tugisüsteeme

25

Viia läbi õppenõukogud neli korda õppeaastas

26

Viia läbi kooli lastevanemate üldkoosolek ja klassijuhatajatel lastevanemate koosolek
klassides. Üldkoosoleku kohta koostada protokoll.
Pidev infovahetus vanematega ja vajadusel nõustamine
Õpilaste praktilise töö oskuste ja eneseteenindamise õpetamine viia läbi kooli
ruumides ja tegevustes väljaspool kooli, osaleda koolimaja ruumide ning kooli õueala
korrashoidmisel

27
28

õppevahendite,

arendavate

pidev

mänguasjade, pidev

klassijuhatajad
aineõpetajad
abiõpetaja
õpetaja abid
klassijuhatajad
E.Morel

E.Morel
õpetajad
aineõpetajad
vastavalt
reh klassijuhatajad
plaanile,
õpetajad
suunamisotsusel aineõpetajad
e
M. Oppar
R. Tatomir
vast vajadusele klassijuhatajad
pidev
õpetajad
aineõpetajad
abiõpetaja
august, jaanuar ÕN juhataja, sekretär
juuni, juuni
vähemalt
M. Oppar
1 x õppeaastas
klassijuhatajad
pidev
klassijuhatajad
vast
õpetajad
päevakavale
aineõpetajad
abiõpetaja
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29

Õpilastöödega kaunistada vastavalt aastaaegadele, tähtpäevadele kooli ruume, pidev
vajadusel valmistada külalistele, sõprusklassidele ja -koolidele meeneid, kaarte

30

Võimaldada õppetöövälisel ajal õpilastel osaleda huviringides

kord nädalas

31

Osalemine EO Eesti Ühenduse võistlustel

vast tööplaanile
rahal võimalust

32

Võimalusel osaleda tantsufestivalil ja laulufestivalil

vastavalt
toimumisajale

34

Korraldada õppekava toetavaid piiriüleseid õpilasreise

võimalusel

36

Karjääriõpetuse lõimimine teiste õppeainetega

pidev

37

TÕK ja HÕK õppe toetamine üldhariduskoolides

vast vajadusele

õpetaja abid
Anne Morel
Sylva Viin
abiõpetaja
õpetaja abid
Jaanus Vislapuu
Anne Morel
õpetaja abid
kehal kasv õpetaja
klassijuhatajad
õpetaja abid
muusikaõpetaja
kehalise kasv õpetaja
klassijuh, abiõpetaja
õp abi
M. Oppar
klassijuhatajad
klassijuhatajad
aineõpetajad
M. Oppar
tugispetsialistid

