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Koostöö. Eduka õppe ja kasvatuse huvides valitseb tõhus koostöö koolikogukonna kõigi
osapoolte vahel, samuti tehakse ühistööd teiste koolide ja välispartneritega.

●

Turvalisus. Turvalisuse kindlustamise huvides on nõutav koolisiseste kokkulepete järgimine,
koolikiusamise takistamine ja turvalisust soodustavate hoiakute ja eluliste oskuste õpetamine.

2022/2023 õppeaasta

Trimestrid ja vaheajad
●

I trimester 1. sept - 25. nov

●

II trimester 28. nov - 10. märts

●

III trimester 13. märts - 13. juuni

●

I vaheaeg 24.10 – 30.10.2022

●

II vaheaeg 22.12.2022 – 08.01.2023

●

III vaheaeg 27.02 – 05.03.2023

●

IV vaheaeg 24.04 – 30.04.2023

●

V vaheaeg 14.06 – 31.08.2023

Õppenõukogud
●

15. detsember 2022 - I trimestri kokkuvõte, õppeaasta eesmärkide täitmise analüüs.

●

23. märts 2023 - II trimestri kokkuvõte, õppeaasta eesmärkide täitmise analüüs.

●

Juuni 2023 - 2 õppenõukogu (8. juuni, … juuni) - otsutab õpilaste järgmisse klassi üleviimise,
täiendavale tööle ja klassikursuse kordama jätmise; otsustab õpilaste tunnustamise
õpitulemuste ning tunnivälise tegevuse eest; otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuste
väljaandmise; analüüsib õppekava, kodukorra ja üldtööplaani täitmist ning teeb ettepanekud
uue õppeaasta kohta.

●

August 2023 - Valib õppenõukogu sekretäri; lõppeva õppeaasta kokkuvõte, arutab läbi ja
avaldab arvamust kooli õppe- ja kasvatustegevuse kohta; kinnitab kooli õppeaasta üldtööplaani.

Arenguvaldkonnad

Arenguvaldkonnad (põhieesmärgid)
●

Ennastjuhtiv ja arenev õppija

●

Motiveeritud ja koostöine õpetaja

●

Kaasatud ja hooliv kogukond

●

Innovaatiline ja toetav keskkond

Konkreetsed tegevused põhinevad arengukava tegevuskaval (2022-2024) ning eelmisel õppeaastal
algatatud või uude õppeaastasse kandunud tegevustel. Lisaks on uue õppeaasta tegevused
mõjutatud käimasolevast Ukraina-Vene sõjast.

Ennastjuhtiv ja arenev õppija
●

Korraldame temporühmades õppe 5. ja 6. klassides eesti ja inglise keeles ning matemaatikas.
Valmistame ette kolmanda lennu (4. klass) temporühmades õppeks õppeaasta lõpuks.
○

Pikaajaline eesmärk - läbi temporühmades õppimise põhiainetes 5.-9. klassini, on õpilasel
kõrgem õpimotivatsioon ja kõrgelt arenenud eneseregulatsioonioskused.

●

Tagame parimal moel Ukraina sõjapõgenikest lastele õppes osalemise, lähtudes meie kooli
võimalustest ja ministeeriumi juhistest
○

Eesmärk 2022/2023. õa lõpuks - Ukrainast saabunud õppija on saavutanud valmisoleku
Eesti haridussüsteemis eesti keeles õpinguid jätkata

●

Tegeleme kooli sümboolikaga riiete uuendamisega
○

Eesmärk - olemas on kaasaegse ja mitmekülgne tootevalik, mida tahetakse kanda ning
mida saavad nii õpilased kui töötajad mugavalt e-keskkonnast tellida.

Ennastjuhtiv ja arenev õppija
●

●

Jätkame koroonast tingitud õpilünkade tasandamisega
○

Jätkub lisatundide andmine lünkade tasandamiseks

○

Tugimeeskonna kiire toetus ja abi õpilastele ning õpetajatele

Osaleme Võrumaa Omavalitsuste Liidu arendusprojektis "Lõimitud teenused koolist
väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas" (lühendatult LÕIM projekt).
○

Projekti eesmärgiks on leida lahendusviis, kuidas erinevate osapoolte koostöös võimalikult
tõhusalt ennetada laste ja noorte haridustee katkemist

●

Valmistume ja osaleme 2023. aasta noorte laulu- ja tantsupeol

Ennastjuhtiv ja arenev õppija
●

Osaleme Võrumaa Arenduskeskuse ja Võru Instituudi projektis kohaliku keele hoidmise ja
õpetamise teemal (tutvutakse põhjamaade praktikatega ja sellest tulenevalt kavandatakse
jätkutegevused Võrumaa omavalitsustes)

●

Jätkame tunnivaatluste ja aruteludega lendude kaupa

●

Rakendame 1.-3. klassis täiendatud viisil (õpiteemad koos “hindamisvõtmega”) kujundavat
hindamist

●

Kasutame 1.-5. klassis uuendatud sisuga õpilaspäevikut

●

Õpetame 8.-9. klassis suurema õpilaste arvuga klasse loodusainetes tasemerühmades

●

Füüsika õpetamisel kasutame aktiivselt Praktikal ﬁrma õppevahendeid

●

Lõimime digipädevuste õpetamise ainetundidesse ja täiendame selles osas õpiteemasid

Ennastjuhtiv ja arenev õppija
●

Jätkame:
○

KiVa tundidega (1. ja 5. klassis eraldi tund, 7. klassis lõiming inimeseõpetusega);

○

õppekäikudega (KIK, kirjanduslik õppekäik jne);

○

õpilünkade tasandustundide ja õpiabitundidega;

○

ümarlaudadega õpilaste arengu toetamiseks;

○

jalgratturi juhiloa koolitusega 4. klassis.

●

Korraldame uusi ja traditsioonilisi teemapäevi

●

Jätkame pikapäevateenusega 1.-4. klassi õpilastele (A-korpuse mõlemas 0-tiivas), mis on
lõimitud huvitegevusega võimlas

●

Jätkame majasiseste huviringidega ning mitmekesistame huvitegevust

●

Tervisenõukogu abiga hoiame tähelepanu all toitlustamise ja õpilaste söömise

Motiveeritud ja koostöine õpetaja
●

Osaleme aktiivselt Võru linna projektis “Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine” (Eesti
Linnade ja Valdade Liit)

●

Õpime korraldama õpiringe ning neid ellu viima (tugi nii erineva kui sarnase tempoga rühmades
õpetajatele ja ainesektsioonide juhtidele)

●

Keskendume pigem kolleegilt-kolleegile koolitustele ja kogemustevahetamisele

●

Jätkame prillitoetusega

●

Jätkame majasiseste kovisioonidega (HEV-temaatika) ja käivitame uue grupi alustavatele
õpetajatele

●

Hoiame alles ühise koostöötamise aja nädalaplaanis ja vaheaegadel

●

Jätkame ühisüritustega ning loome uusi võimalusi erinevates koosseisudes kohtumisteks

Kaasatud ja hooliv kogukond
●

Võtame kasutusele uue tunniplaani koostamise ja kuvamise programmi, mille väljund on
mugavam kasutamiseks kõigile osapooltele

●

Uuendame kooli kodulehte (muudame haldurit, lisame funktsioone (kalender, tunniplaan,
vilistlaslist, sotsiaalmeedia, projektid))

●

Teeme koostööd kohalike huvihariduse pakkujatega (huvihariduse päev, ...)

●

Jätkame koostööd koolidega, kellelt on õppida meile oluliste teemade osas (TERA, Viljandi
Jakobsoni Kool, …) ja oleme avatud enda kogemuste jagamisele

●

Oleme aktiivsed sotsiaalmeedias, jagame infot nii majas sees kui majast väljapoole

●

Loome võimalusi lastevanemate ja vilistlaste kooliellu kaasamiseks (e-tunnid, külastused)

●

Jätkame koostööd toetavate partneritega (kooli fond, muuseum, instituut, arenduskeskus)

Innovaatiline ja toetav keskkond
●

Võtame aktiivsesse kasutusse tegelusala 0-korrusel

●

Kaasajastame kooli kodukorda ja sellega seotud alamkordasid (hindamine jne)

●

Analüüsime eKooli ja Stuudiumi ning otsustame, millist õppeinfosüsteemi tulevikus kasutada

●

Oleme aktiivne partner RMK-le, et realiseeruks Lahetunni ala teisele korrusele

●

Kasutame aktiivselt mobiilseid arvutiklasse ning selgitame välja arvutite lisavajaduse

●

Taotleme koolile vajalikke IT-õppevahendeid Riigi Tugiteenuste Keskuse meetme kaudu

●

Oleme aktiivne partner kooli ümbrusesse kavandatud arenduste (jalgpallihall) projekteerimisel

●

Liigume edasi õpilaste algatatud õuekella projektiga

