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  TÖÖ PEDAGOOGILISE KAADRIGA 
    2009/2010 õ.-a. 
 
Jrk Tegevus Aeg Vastutaja/ osalejad 
1 Sisemetoodilise töö jätkamine  vast plaanile E.Morel 

R.Kangro 
eripedagoogid 
aineõpetajad  

2 Infotundide regulaarne korraldamine esmaspäeviti 
14.45 

juhtkond 
klassijuhatajad 
aineõpetajad  

3 Ühtsete reeglite täitmise arutelu üldkoosolekul 
vast vajadusele 

juhtkond  
kogu kollektiiv 

4 Täiendkoolitustest osavõtjatel korraldada vestlusring info edastamiseks kohe 
pärast koolitust 

pärast koolitust koolitusel osaleja 
E.Morel 

5 Töö individuaalse õppekavaga pidev E.Morel E.Roon 
eripedagoogid 
aineõpetajad 
kõneravi õp 
liikumisravi õp 

6 Täiendava õppeaja kohta (lisaaastad) ainekavade õppesisu lahtikirjutamine pidev R.Saar A.Kallas 
G.Vassin A.Morel 
E.Roon 

7 Lisa-aasta pilootõppekava rakendamine pidev E.Roon 
S.Haabmets 

8 Osaleda Eestis toimuval toimetulekuõppepäeval 1 x õppeaastas juhtkond 
eripedagoogid 

9 Arendada koostööd sõpruskooliga Soomes ja võimalusel korraldada õpilastele 
välinädalaid 

vast 
võimalustele 

R.Kangro 
S.Haabmets 
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10 Arendada koostööd estlat projekti partnerkooliga Gaisma Erikooliga Lätis ja 

korraldada õpilastele, õpetajatele, vanematele välinädalaid 
vast projekti 
toetusele 

E.Peterson 
R.Kangro 

11 Kaitsta diplomitöö eripedagoogilise kõrghariduse omandamiseks vast juhendam A.Kallas 
12 Võimaldada baashariduse kättesaadavus Tartu Ülikoolis vast tunnipl H.Reiljan 
13 Võimaldada baashariduse kättesaadavus Tallinna Ülikoolis vast tunnipl T.Saavel 
14 Võimaldada baashariduse kättesaadavus Tallinna Ülikoolis vast tunnipl S.Viin 
15 Võimaldada abiõpetajatele, õpetaja abidele, pedagoogidele tegevusjuhendaja 

kvalifikatsiooni omandamine 
vast lektorite 
kalender-
plaanile 

R.Kangro abiõp/ õp 
abid 
E.Peterson, D.Ruitl-
Rüütli 

16 Jälgida töövahendite ning õppevahendite kättesaadavust ja kasutamist, võttes 
aluseks kooli kodukord, õppevahendite  toetuse kasutamise kord, kooli õppekava  

pidev juhtkond 

17 Jätkata koostööd kutseõppeasutusega Vana-Antslas, Päevakeskuse Ühinguga 
Võrus, Maarja Külaga, MTÜ Toetuskeskus Meielaga 

pidev juhtkond 
klassijuhatajad 
E.Peterson 
D.Ruitl-Rüütli 

18 KÄO Päevakeskusega koostööprojekti raames vaimupuudega laste/noorte 
tugivõrgustiku töö korraldamine Kagu-Eestis ja piloothooldusõppekava ning lisa-
aasta õppekava rakendamine 

vast kalender- 
plaanile, 
tunniplaanile 

R.Kangro 
E.Roon 

19 Korraldada koolitusi pedagoogilisele personalile ja lastevanematele Estlat,Comenius 
projekti raames  

juhtkond 
E.Peterson 
S.Haabmets 

20 Võimaldada töötajatel osaleda lühikursustel vast kursuse 
toimumisele 

juhtkond 

21 Seoses Comenius õppekasvatusarendusliku suunitlusega jätkuprojekti „The 
European Food Passport Project” rahastamisega osaleda projektiplaanis 
planeeritud üritustel, avaseminaril ja lülitada õpetajate töökavasse projektis 
planeeritud tegevused õpilastega 

vast kalender- 
plaanile kogu 
õppeaasta vältel 

R.Kangro 
pedagoogiline kaader 

22 Võimaldada osaleda maakonna Logopeedide Seltsi töös vast seltsi 
kalenderplaan 

R.Saar 
M.Tafenau 
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23 Õpetajate abidele/abiõpetajatele võimaldada arvutikursusel, teiste erikoolide 

külastamisel, seminaridel/konverentsidel osalemine 
vast kursuse 
toimumisele 

juhtkond 
Abiõp/õp abid 

24 Võimaldada osaleda Eripedagoogide Liidu üldkogul vast liidu 
kalenderplaan 

E.Morel E.Roon 

25 Võimaldada osaleda Eesti Autismiühingu töös vast ühingu 
kalenderplaan 

R.Kangro E.Roon 
S.Haabmets 

26 Võimaldada osaleda Põhjamaade Ministrite Nõukogu töörühma koosolekutel ja 
üritustel 

vast töörühma 
kalenderplaan 

R.Kangro 

27 Võimaldada osaleda käsitööõpetajate suveseminaril suvi 2010 A.Morel 
28 Võimaldada osaleda muusikateraapiaalastel kursustel vast kursuse 

toimumisele 
H.Reiljan 

29 Võimaldada rehabilitatsiooniteenuse läbi viimist Võru Järve Koolis õppetööst vabal 
ajal ja õppetööd 
toetavana 

E.Peterson 
R.Kangro 
reh meeskond 

30 Võimaldada osaleda Füsioterapeutide Liidu töös vast liidu 
kalenderplaan 

G.Vassin 

31 Võimaldada töötajatele osalemine väljaspool kooli toimuval ühisüritusel vast ürituse 
toimumisele 
vähemalt 1x a-s 

juhtkond 

32 Võimaldada metoodilise õppematerjali töörühmal osaleda töökoosolekutel Lätis 
ja Eestis 

vast töörühma 
kalenderplaan 

R.Kangro E.Peterson 
töörühma liikmed 
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