Läbiarutatud ja kinnitatud
Õppenõukogu 26.08.2019 koosolekul
otsusega nr 1

Aakre Lasteaed-Algkooli üldtööplaan
2019/2020. õa.
Õppe- ja kasvatustegevuse põhisuunad:
AAKRE LASTEAED-ALGKOOL
- LASTEAED JA KOOL, KUS ON KÕIGIL HUVITAV TÄNU LASTEAIA,
KOOLI , KODU JA KOGUKONNA KOOSTÖÖLE
- LASTEAED JA KOOL, KUS VÄÄRTUSTAME EESTI RAHVAPÄRIMUST JA
RAHVAKULTUURI
- LASTEAED JA KOOL, KUS ON TÄHTIS LOODUSHOID JA
KESKKONNASÕBRALIKKUS
- TOETAME ELUKESTVA ÕPPE TOIMIMIST KUI ELUVIISI. VAJALIK ON
MÄRGATA ARENGUVÕIMALUSI JA OTSIDA NUTIKAID LAHENDUSI.
ÜLESANDED:
1. täiendame kooli ja lasteaia õppekava;
2. korrastame kooli ja lasteaia dokumentatsiooni;
3. täiendame Aakre Lasteaed-Algkooli kodulehte;
4. tugevdame koostööd kooli, kodu ja kogukonna liikmete vahel koolirõõmu
suurendamise ja kooli kestmajäämise eesmärgil;
5. leiame koolimajale uusi kasutusvaldkondi kogu küla hüvanguks –
muuseumitoa rajamiseks võimaluste otsimine koduloolase Elmar Maasiku
pärandi vääriliseks eksponeerimiseks;
6. toetame paindlikku õpilaste arengut ja pöörame suuremat tähelepanu
õpilaste võimetekohasele õppimisele, võimaldame lastele/õpilastele
tugiteenuseid logopeedilise abi ja õpiabi tundide näol;
7. jätkame arenguvestluste läbiviimist õpilaste toetamise, koduga koostöö ja
vastastikuse usalduse kasvamise eesmärgil,
8. loome õpilastele erinevaid võimalusi eneseväljendamiseks, kooliürituste
organiseerimisele kaasaaitamisel ja kaasame veelgi enam koolitegevustesse
kogukonna liikmeid.
I Eestvedamine ja juhtimine
1. Sisehindamise läbiviimise korraga tutvumine, selle uuendamine ja
sisehindamiseks vajalike dokumentide korrastamine, rahulolu-uuringute
läbiviimine.
2. Aakre Lasteaed-Algkooli dokumentatsiooni korrastamine.
3. Huvitava Kooli ideedega tutvumine ja arutelu ideede meie koolile sobivuse kohta.
4. Võimaluste loomine ja otsimine õpilastele loodushariduse ulatuslikumaks
tutvustamiseks - KIK projekt Aakre Lasteaed-Algkooli laste õppekäikude
läbiviimine õppeaastal 2019-2020 loodusõppeprogramm Pokumaal.
5. Koostöö tihendamine ümberkaudsete lasteaedadega (Puka, Rõngu ja Valguta)

II Personalijuhtimine
1. Koolitusplaani koostamine lähtuvalt koolivajadustest:
1) Õpetajatele digipädevuse tõstmiseks HITSA koolitus Digialgus
täiendkoolitus kogu personalile,
2) HEV laste toetamise alased koolitused õpetajatele,
3) Õpetajate enesehindamine ja areng: koolitused vastavalt õpetaja õppeainetele.
III Koostöö huvigruppidega
1. Lastevanemate, õpilaste, personali ja vilistlaste kaasahaaramine koolielu
korraldamisse ja oma kodukoha ning kooli ajalooga tutvumisse (ühisürituste
korraldamine)
2. Koolituste võimaluste otsimine osalemiseks koos lastevanematega, et suureneks
kodu poolne abi õppimise toetamisel ja sujuks laste mõlemapoolne abistamine.
2. Rahulolu-uuringute läbiviimine lastele ja lastevanematele
IV Ressursside juhtimine ja õpikeskkonna kujundamine
1. Õppimis- ja õpetamisvõimaluste mitmekesistamise võimaluste otsimine
2. Jätkuvalt osalemine Vellavere-Vapramäe-Vitipalu SA, Otepää Looduskeskuse ja
Keskkonnaameti poolt korraldatud õppepäevadel ja -programmidel
3. Otsida võimalusi rahvatantsu huviringi avamiseks
V Õppe-kasvatusprotsess
1. Õpioskuste arendamine
2. Erinevate külalisõpetajate või esinejate otsimine tundide läbiviimiseks
õpilastele õppe mitmekesistamise ja karjääriõppe tutvustamise eesmärgil
3. Läbi huviringide ja erinevate ürituste koolielu huvitavamaks muutmine
4. Kodukoha ettevõtete külastamine ametite tutvustamise eesmärgil.
ÜRITUSTE KAVA:
September
Esimese koolipäeva aktus (kool)
Lillenäitus (lasteaed ja kool)
Spordipäev (kool ja lasteaed)
Nunnunäitus (lasteaed)
Köögiviljanädal tervislike toitudega (kool ja lasteaed)
„Käitumine liikluses“ ringkäik Aakre külas (lasteaed)
„Käitumine liikluses“ politseiniku loeng (kool)
Tuleohutuse evakuatsiooni õppus (kool ja lasteaed)
Lastevanemate üldkoosolek: info uuest õppeaastast, muutused toitlustamises, lasteaia epäevik Stuudium, ühisüritused (lasteaed ja kool)
Hoolekogu: õppeaasta algus, valla ettepanekud kooli juhtimisest, eelarve (remondid)
Õppenõukogu: Õpiabi, logopeedilise abi saajate nimekirja kinnitamine, arengukava
muutmisettepanekute arutamine, ettepanekud õppekavade täiendamiseks
Oktoober
Õpetajate päev (kool ja lasteaed)
Sügisene matk (lasteaed)
Raamatukogunädal, Aakre raamatukogu külastus, õppekäik (lasteaed ja kool)
Õppenõukogu: raamatukogu kogude komplekteerimise kooskõlastamine, õppeperioodi
kokkuvõte

November
Arenguvestlused koolieelikutega (lasteaed)
Lasteaia 31. sünnipäeva tähistamine töötajate ja lastega. Mõisaproua vastuvõtt.
Isadepäev, luuletused isale ja viktoriin mardipäeva teemal (lasteaed ja kool)
Pranglimise I etapp (kool)
Vana-asja näitus teemal „Vana aja postisaadetis“ (lasteaed ja kool)
Lasteaialapsed koolis kadrisanti jooksmas (lasteaed), kadripäev kostüümides
Vanaajapäev - näituse lõpetamine külalisega (lasteaed ja kool)
Metoodikakomisjon: Ülevaade koolitusest Nõustamisoskuste arendamine ja
tugimeeskonna loomine HEV õpilaste toetamiseks, Eda Luhti ettekanne kolleegidele
Hoolekogu: plaanid, perepäeva korraldamine, info alanud õppeaastast, eelarve
Detsember
Pranglimise II etapp (kool)
Jõuluaegne teatrikülastus (lasteaed - suuremad ja kool)
Jõulujutud, Aakre raamatukogu külastus, õppekäik (lasteaed)
Jõulupäev temaatiliste töötubadega (lasteaed ja kool)
Valguta Lasteaia jõululaada külastus, etendus (lasteaed)
Jõulupidu (lasteaed ja kool)
Õppenõukogu: I poolaasta kokkuvõte, logopeedilise abi vajaduse ülevaatamine lasteaias
(uued lapsed), toimunud ürituste analüüs, II poolaasta ürituste kava täiendamine,
meeskonnatöö – ühiste eesmärkide seadmine kogu kollektiiviga

Jaanuar
Pranglimise III etapp, Sirgujad (kool)
Lauamängude pärastlõuna (lasteaed ja kool)
Arenguvestluste algus (kool ja lasteaed)
Matk talvisesse metsa (lasteaed ja kool)
Õppenõukogu: õppekava täiendamine, lõimingute arutelu, ürituste kava täiendamine
Veebruar
Sõbranädal! 1. klassi lapsed lasteaias ja lasteaialapsed koolis külas (la ja kool)
Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine, aktus, õpilastööde esitlused (lasteaed ja kool)
Pranglimise III etapp, Oskajad (kool)
Ülekooliline kabevõistlus (kool)
Hoolekogu koosolek: ürituste korraldamine (perepäev)
Märts
Teatrikülastus (lasteaed ja kool)
Aakre raamatukogu külastus (kool)
Raamatuillustratsioonide näitus (kool)
Aakre raamatukogu külastus, õppekäik (lasteaed)
Emakeelepäev koostöös Aakre raamatukoguga (lasteaed ja kool)
Kevade alguse tähistamine (lasteaed)
Olümpiaadid (kool)
Öö koolimajas – naljapäeva tähistamine (kool)
Õppenõukogu: valmistumine tasemetöödeks ja olümpiaadideks, õppekava
täiendusettepanekute arutelu
Metoodikakomisjon: koolitusmaterjalide tutvustamine

Aprill
Lemmikmänguasjanäitus (lasteaed)
Lemmikraamatunäitus (lasteaed)
Lihavõttepühade tähistamine (lasteaed ja kool)
Perepäev – (lasteaed ja kool), Kelder muuseumitoa jaoks korda!
Arenguvestlused lastevanematega (kool, lasteaed)
Mai
Spordipäevad (lasteaed ja kool)
Emadepäeva tähistamine (lasteaed ja kool)
Aabitsanäitus ja kooli külastus (lasteaed)
Tasemetööd (kool): 3. klassi tasemetöö eesti keeles ja matemaatikas
Koristuspäev koolimajas (lasteaed ja kool, lastevanemad, kogu kollektiiv)
Kooli külastus, koolieelikute kohtumine tulevaste klassikaaslaste ja õpetajaga (lasteaed)
Loodusmatkad kooli ümbruses (lasteaed ja kool)
Õppeprogramm „Millest kõnelevad metsad?“, SA Pokumaa (KIK) (kool)
Hoolekogu: kooli dokumentatsioon, suvised remondid ja plaanid, ettepanekud
arengukavasse
Õppenõukogu: õppeaasta kokkuvõte, õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste arutamine
ja ettepanekute tegemine, õpilaste tunnustamise otsustamine, õpilaste järgmisse klassi
üleviimise ja klassikursust kordama jätmise otsustamine, õpilaste täiendavale õppetööle
suunamise otsustamine, lasteaialaste õppekava läbimise ja koolivalmiduskaartide
kinnitamine.
Juuni
Kevadpidu (kool)
Lasteaia kevadpidu (lõpupidu) (lasteaed)
Kevadekskursioon (kool)
Kevadekskursioon (lasteaed)
Ametite päev – külastame kodukandi ettevõtteid (lasteaed ja kool)
Arenguvestlused töötajatega (kogu personal)
Õppenõukogu: möödunud õppeaasta töö analüüs, õppenõukogu otsuste täitmine,
õppeaasta kokkuvõtete tegemine, uue õppeaasta üldtööplaani arutelu
September – juuni
Esmaspäevased töökoosolekud (kõik pedagoogid)
August
Motivatsioonikoolitus (kogu personal)
Õppenõukogu: arenguvestluste ettepanekute analüüs, 2020-2021 õppeaasta üldtööplaani
kinnitamine.

