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Kes me oleme? 

 Otepää valla põhikool (lasteaed). 

 20014/15 õ.-a. on kooliperes 86 õpilast, neist  
37 tütarlast ja 49 poissi (70 peret) + 
lasteaialapsi 27, neist 12 tüdrukut ja 15poissi  
(12 peret) 

 Õpetajaid – 14+4 ja 9 muud väga vajalikku 
töötajat, ametikohti 27,1 ( õpetaja – 11,8) 

EESMÄRK: Kujuneda kooliks, mis on isiksust  

arendav, koostööd soosiv koos turvalise õpikesk- 

konnaga, mis kujundab õpilaste õpimotivatsiooni 

ning võimaldab omandada head põhiharidust, et 

tulla toime oma elu ja tööga 



  Õppeaasta  eesmärgid 

 Juhinduda oma tegevustes õppeaasta motost 

HOIAME KOKKU 

 Viia ellu õppeaasta läbiva teema KESKKOND 

tegevused 

 Kujundada säästlikku mõtteviisi  

Võtta vaatluse  säästlikkus (õpikute  ja teiste 

õppevahendite hoidmine)  

 Täiendada kooli loodusõpetuse õppekava   

 

 

 



EESMÄRGID 

 Tagada kooli jätkusuutlikkus 

 Leida efektiivsemad võimalused õppetöö 

lõimimiseks ja õpilaste hindamiseks 

(kujundav hindamine) 

 

 Tagada lasteaiarühmade kvaliteetne 

tegevus 

  

 
 

  



 

KESKKOND: Hoiame kokku   

• Matkad: matk TERE  KOOL  ümber 
Pühajärve, Vidrike matk, suusamatk ... 

• Teadlaste päev II õ-v alguses 

• Loengute sari „Miks on vaja õppida 
loodusaineid?“ 

• Muuseumide külastamise päev  

• Vanapaberi kogumine ja õppereis Räpina 
paberivabrikusse 

• Õpikute ja teiste õppevahendite korrashoid 

• Käitumine looduses 



Ees ootavad 

 Projektide koostamine või projektides osalemine 

 Õppeainete vaheliste seoste otsimine ja loomine 

 Koostöö arendamine omavalitsusega (kooli 

jätkusuutlikkus) 

 Esinemisvõimaluste loomine õpilastele, töötajatele 

(õpilaskonverents, koostöös teiste koolidega) 

  

                 



Personal 

 Juhtimine             1,0 R                       

 Majandusalajuh.  1,0 K            

 Raamatukogu      0,5 K            

 Laborant               0,25 R (sekretär) 

 ITjuht                     0,25 K           

 Ringijuht               0,5 K   (11 tundi) 

 PPR kasvataja      0,8 K           

 Vajadus: õppealajuhataja 0,5 ja sekretär 0,5 

Lasteaia liikumise- ja muusikaõpetaja 0,5    

 



Personal 

 

 Õpetaja           14 / 11,8 R            

 Logopeed         1,0 R+K  

 LAõpetaja         4,0 K              

 Tugiõpetaja      töötasu vallalt 20t nädalas   

 LAtugiisik         töötasu vallalt 20t nädalas       

 LAõpetaja abi    2,0 K              

 Koristaja            3,0 K  

 Majahoidja         1,0 K                                     



Ressursside juhtimine  

 Elektronkataloogi programmi soetamine ja teavikute 

raamatukogunduslik töötlemine 

 Tegeliku õpikeskkonna võrdlemine koolile kehtestatud 

nõuetega/ kodundusklass, labor 

 Lasteaia mänguväljaku  ja kooli juures asuva spordiplatsi 

uuendamine, spordisaali põranda lihvimine ja lakkimine, kooli 

spordihoones olevate riietus- ja duširuumide remontimine, 

koolimaja koridori ja vanemate klasside klassiruumide 

põrandate lihvimine ja lakkimine, leida lahendused  

üleminekuks energiasäästlikule küttesüsteemile.  

 Uue karikakapi tellimine  

 Interaktiivsete õppevahendite soetamine  

 



Õppe- ja kasvatusprotsess  

 Individuaalsust arvestava võimetekohase õppe 

rakendamine (õpitegevuste diferentseerimine) 

 8.klassi uurimistöö juhendi järgimine (uurimistöö 

hindamine) 

 Töökasvatus (koostöö looduspargiga, metsa 

istutamine, kooliümbruse korrastamine)  

 Õpikeskkonna järjepidev kaasajastamine  

 Õpilasürituste läbiviimine projektidena 

(klassiekskursioonid, ainenädalad vm) 

   

 



Koolitused 

Loengud  lapsevanematele 

1) KUIDAS OMA LAST TÕELISELT 

ARMASTADA? 

2) KUIDAS LUUA PERESISEST 

HARMOONIAT? 

3) LÕPP KOOLIKUSAMISELE! 

4) KUIDAS SUHELDA TEISMELISEGA? 

 



HUVIRINGID 

 Meisterdamine 

 Kunstiring 

 Tütarlaste ansambel 

 Jalgpall 

 Rahvatantsurühmad  

 Sulgpall 

 Spordiringid (rahvastepall, korvpall) 

 

 

 



Kvaliteetne haridus  

on väärika ja inimväärse elu eeldus 

Kui laps elab kiitusega, õpib ta 

lugupidamist; 

 

Kui laps elab lahkusega, õpib ta õiglust; 

 

Kui laps elab turvalisusega õpib ta 

ustavust. 


