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Jrk Tegevus Aeg Vastutaja 
1 Hea tundide ettevalmistamise- ja läbiviimisega ning toimetuleku õppekava 

täiendades ja rakendades tagada õpilaste arengut arvestav tase 
 

pidev eripedagoogid 
aineõpetajad  
liikumisravi õp 
kõneravi õp 
abiõpet/õp abid 

2 Töö individuaalsete õppekavadega  
 

pidev eripedagoogid 
aineõpetajad  
liikumisravi õp 
kõneravi õp 
abiõpet/õp abid 

3  Tähelepanu pöörata koolikohustuse täitmisele, arstitõendite või vanema tõendite 
olemasolule 

pidev  klassijuhatajad 

4 Kõik arstitõendid koguda med. kabinetti õppeaasta lõpul klassijuhatajad 
5 Viia lastevanematega läbi arenguvestlused ja IÕK arutelu. Kinnitada IÕK 

järgmiseks õppeaastaks. Arenguvestlus kajastub protokollis 
aprill, mai klassijuhatajad 

6 Õpetamisel kasutada õppekäikude, matkade, näituste, õppe- ekskursioonide, 
teatrite, kontsertide, jne. võimalusi, vajadusel planeerida kooliastmete viisi. 
Teemad on seotud rahvusvaheliste õppekasvatustöö projektiteemadega. 

pidev eripedagoogid 
aineõpetajad  
abiõpet/õp abid 

7 Jooksvad probleemid õpilaste puudumiste, hilinemiste ja korrapidamise kohta 
kajastuvad klassipäeviku lisas 

pidev klassijuhatajad 

8 Kokkuvõtted ja hinnangud kasvatustööst, koolikohustuse täitmisest teha 
õppeaasta tööanalüüsi osana, jooksvalt hinnangutest vahekokkuvõtted igas 
õppenõukogus 

pidevalt 
jooksvad 
märkmed 

klassijuhatajad 

9 Enam tähelepanu pöörata õpilastele, kes vahetavad klassi, kooliastet või kes 
jäävad lisaaastale, selgitada vajadust vanematele 
 

pidev klassijuhatajad 
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10 Paremate tulemuste saavutamiseks õppetöös ühtlustada metoodilisi võtteid ja 

nõudeid 
pidev Sisemet tööjuht 

eripedagoogid 
aineõpetajad 

11 Jätkuvalt kasutada õppetöös IT vahendeid, programme (arvuti, digikaamera, 
dataprojektor, interaktiivne digitahvel, videokaamera, Boardmarker)  

pidev eripedagoogid 
aineõpetajad  
liikumisravi õp 
kõneravi õp 
abiõpet/õp abid 

12 Muusika- ja rütmikatundide läbiviimisel kasutada erinevaid pille ja vahendeid   pidev muusikaõpetaja 
liikumisravi õp 

13 Tähelepanekud õpilaste arengu kohta kajastuvad IÕK-s, arenguvestluse 
protokollis, jooksev hinnang infotunni memos ja märkmed õpetaja töökavas, 
puudumiste päevikus 

pidev 
 

eripedagoogid 
aineõpetajad  
liikumisravi õp 
kõneravi õp 
abiõpet/õp abid 

14 II ja III veerandil viia läbi ujumisõpetuse tunnid Väimela ujulas esmaspäeviti kehal kasv õp 
klassijuhatajad 
abiõpet/õp abid 

15 Kehalise kasvatuse tunnid viia läbi spordikeskuses, staadionil, kooli saalis, 
teraapia klassis 

teisipäeviti kehal kasv õp 
klassijuhatajad 
abiõpet/õp abid 

16 II ja III veeraldil kehalise kasvatuse tunnid viia läbi (olenevalt ilmast) Haanja ja 
Kubija suusarajal 

vastavalt 
tunniplaanile 

kehal kasv õp 
abiõpet/õp abid 

17 Puutöö tunnid viiakse läbi Võru Kesklinna Gümnaasiumi puutööklassis vastavalt 
tunniplaanile 

puutööõpetaja 
abiõpet/õp abid 

18 Rõhku panna õpilaste loomingulistele tegevustele koolitöös ja õppetöövälisel ajal 
(musitseerimise rühmatunnid, joonistamise rühmatunnid, käsitöö rühmatunnid, 
võimlemise rühmatunnid), osalemine õpilastööde näitustel, esinemistel, 
võistlustel, konkurssidel jne. Teemad on seotud rahvusvaheliste õppekasvatustöö 
projektiteemadega. 

pidev aineõpetajad 
S.Viin 
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19 Teemast lähtuvalt viiakse läbi välitunde kooli õuealal, linnas, võimalusel linnast 

väljas 
vast õpetaja 
töökavale 

eripedagoogid 
aineõpetajad 
abiõpet/õp abid 

20 Jätkuvalt ette valmistada täiendavale lisa-aastale jäänud õpilasi kutsekooli 
astumiseks (korraldada õppereise Vana-Antsla Kutsekeskkooli erikutserühma, 
tutvuda Võru Päevakeskuse Ühingu tegevustega, kogukonna eluga Maarja 
Külas, ehitamisel MTÜ Toetuskeskus Meielas) 

pidev S.Haabmets 
E.Roon 

21 Pidada tähtpäevade puhul kirjavahetust endiste Comeniuse partnerkoolidega 
Tsehhis ja Saksamaal 

vast 
tähtpäevadele 

Klassijuhatajad 
A.Morel 
S.Viin 

22 Veerandi viimane päev sisustada estlat-i ja Comeniuse projekti raames partnerite 
rahvuskultuuri tutvustamisega 

veerandi 
viimane päev 

klassijuhatajad  
aineõpetajad 
abiõpet/õp abid 

23 Comeniuse õppekasvatustöö projekti tegevused on seotud tunnitegevustega, kooli 
üritustega 

pidev klassijuhatajad  
aineõpetajad 
abiõpet/õp abid 

24 Võimaldada aktiivsemat raamatukogu kasutamist õpilastel ja vanematel pidev E.Roon 
raamatukoguh. 
pikapäev. Kasv 

25 Pidevalt täiendada ideede mappi, tagada õppekava toetavate õppevahendite, 
töövihikute ja kirjanduse hankimist 

pidev E.Roon 
raamatukoguh 
eripedagoogid 
aineõpetajad  
liikumisravi õp 
kõneravi õp 

26 Klassides viiakse läbi kõnearendustunde, vajadusel juhendatakse individuaalselt 
õpilast 

pidev eripedagoogid 
aineõpetajad  
kõneravi õp 

27 Liikumisravi viiakse läbi individuaaltundidena paralleelselt teiste tundidega vast tunnipl ja 
vajadusele 

liikumisravi õp 
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28 Vajadusel viiakse õpilasega läbi individuaalseid tunde või kaasatakse 

tugipedagoog 
vast vajadusele 
pidev 

klassijuhatajad 
eripedagoogid 
aineõpetajad  
tugipedagoog 

29 Viia läbi õppenõukogud seitse korda õppeaastas Aug, dets, mai, 
I,II,III,IV 
veer.lõpul 

ÕN juhataja, 
sekretär 

30 Viia läbi kooli lastevanemate üldkoosolek ja klassijuhatajatel lastevanemate 
koosolek klassides. Koosolekute kohta koostada protokollid 

1 x õppeaastas R.Kangro 
klassijuhatajad 

31 Õpilastele praktilise töö oskuste ja eneseteenindamise õpetamine viia läbi kooli 
ruumides ja tegevustes väljaspool kooli, osaleda koolimaja ruumide ning kooli 
õueala korrashoidmisel  

vast 
tunniplaanile 

eripedagoogid 
aineõpetajad 
abiõpet/õp abid 

32 Õpilastöödega kaunistada vastavalt aastaaegadele, tähtpäevadele kooli ruume, 
vajadusel valmistada külalistele, sõprusklassidele meeneid, kaarte 

pidev kunsti/käsitöö 
õp, S.Viin 
klassijuhatajad 

33 Loomingulistest tegevustest kokkuvõtteks esinemised lastevanematele kooli 
jõulupeol ja kevadpeol, kontserdid külalistele 

detsember, mai 
vast vajadusele 

muusikaõpetaja 
liikumisravi õp 
klassijuhatajad 
abiõpet/õp abid 

34 Osalemine Eesti Eriolümpia üritustel vast tööplaanile  
rahal võimalust 

kehal kasv õp 
klassijuhatajad 

35 Osalemine Valgas toimuval erikoolide traditsioonilisel tantsufestivalil aprillis muusikaõpetaja 
liikumisravi õp 
klassijuhatajad 
abiõpet/õp abid 

36 Kaasata asendusteenistujat kooli õppekasvatustegevustesse pidev R.Kangro 
37 Kaasata vabatahtlik kooli õppekasvatustegevustesse pidev E.Peterson 
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