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Võru Järve Kooli juhtkonna tööplaan  
 

2009/2010 õppeaasta 
 
Jrk Planeeritud tegevused Vastutajad 
1 Kooli kodulehekülje täiendamine R.Kangro 
2 Töö Comeniuse õppekasvatustöö projekti raamees R.Kangro 

E.Roon 
E.Morel 

3 Töö EstLat-i metoodilise materjali koostamise ning sotsiaalse kaitse projekti raames R.Kangro 
E.Roon 
E.Morel 

4 Töö INNOVE sotsiaalse kaitse ja toetatud töövõimaluste projekti raames R.Kangro 
E.Roon 

5 Täiendkoolituse planeerimine/võimaldamine R.Kangro 
6 Lastevanematele koolituse/ teabepäevade  korraldamine R.Kangro 
7 Arenguvestluste läbiviimine töötajatega R.Kangro 
8 Sisehindamise raames: 

• sisehindamistabeli täiustamine 
• erinevate metoodiliste vahendite  valmistamine ja kasutamine tunnis 
• õpilase arengutingimuste hindamise parendamine individuaalse õppekava ja arenguvestluste 

materjalide täiendamise kaudu 
• puudumiste ja hilinemiste päeviku täitmise jälgimine 
• alternatiivsete kommunikatsioonivahendite kasutamise ühtlustamine lähtuvalt 

suhtlemisraamatu väljatöötamisest 

R.Kangro 
E.Roon 
E.Morel 
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TUNNUSTAMINE 
    Juhtkonna tegevusplaan 2009/2010 õppeaasta 
 
teema september oktoober november läbiviija 
Kooli kodulehekülje 
täiendamine 

 
 
 

 
 
 

 R.Kangro 

Töö Comeniuse 
õppekasvatustöö projekti 
raamees 

 
 
 
 

 
 
 

 R.Kangro 
E.Roon 
E.Morel 

Töö EstLat-i metoodilise 
materjali koostamise ning 
sotsiaalse kaitse projekti raames 
 

   R.Kangro 
E.Roon 
E.Morel 

Töö INNOVE sotsiaalse kaitse 
ja toetatud töövõimaluste 
projekti raames 
 

   R.Kangro 
E.Roon 
 

Täiendkoolituse planeerimine/ 
võimaldamine 
 

   R.Kangro 

Lastevanematele koolituse/ 
teabepäevade korraldamine 
 
 

   R.Kangro 

Arenguvestluste läbiviimine 
töötajatega 

   R.Kangro 

Sisehindamise raames  
 

  R.Kangro 
E.Morel 
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E.Roon 
• sisehindamistabeli 

täiustamine 
  

 
 

 E.Morel 

• erinevate metoodiliste 
vahendite  valmistamine 
ja kasutamine tunnis 

 
 
 
 

  R.Kangro  

• õpilase 
arengutingimuste 
hindamise parendamine 
individuaalse õppekava 
ja arenguvestluste 
materjalide täiendamise 
kaudu 

 
 
 
 

 
 
 

 E.Roon E.Morel 

• puudumiste ja 
hilinemiste päeviku 
täitmise jälgimine 

   R.Kangro 

• alternatiivsete 
kommunikatsioonivahe
ndite kasutamise 
ühtlustamine lähtuvalt 
suhtlemisraamatu 
väljatöötamisest 

   E.Morel 
E.Roon 
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teema detsember jaanuar veebruar läbiviija 
Kooli kodulehekülje 
täiendamine 

 
 
 

 
 
 

 R.Kangro 

Töö Comeniuse 
õppekasvatustöö projekti 
raamees 

 
 
 
 

 
 
 

 R.Kangro 
E.Roon 
E.Morel 

Töö EstLat-i metoodilise 
materjali koostamise ning 
sotsiaalse kaitse projekti raames 
 

   R.Kangro 
E.Roon 
E.Morel 

Töö INNOVE sotsiaalse kaitse 
ja toetatud töövõimaluste 
projekti raames 
 

   R.Kangro 
E.Roon 
 

Täiendkoolituse planeerimine/ 
võimaldamine 
 

   R.Kangro 

Lastevanematele koolituse/ 
teabepäevade korraldamine 
 
 

   R.Kangro 

Arenguvestluste läbiviimine 
töötajatega 
 

   R.Kangro 

Sisehindamise raames  
 

  R.Kangro 
E.Morel 
E.Roon 

• sisehindamistabeli    E.Morel 
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täiustamine  
 

• erinevate metoodiliste 
vahendite  valmistamine 
ja kasutamine tunnis 

 
 
 
 

  R.Kangro  

• õpilase 
arengutingimuste 
hindamise parendamine 
individuaalse õppekava 
ja arenguvestluste 
materjalide täiendamise 
kaudu 

 
 
 
 

 
 
 

 E.Roon 
E.Morel 

• puudumiste ja 
hilinemiste päeviku 
täitmise jälgimine 

   R.Kangro 

• alternatiivsete 
kommunikatsioonivahe
ndite kasutamise 
ühtlustamine lähtuvalt 
suhtlemisraamatu 
väljatöötamisest 

   E.Morel 
E.Roon 

 
teema märts aprill mai läbiviija 
Kooli kodulehekülje 
täiendamine 

 
 
 

 
 
 

 R.Kangro 

Töö Comeniuse 
õppekasvatustöö projekti 
raamees 

 
 
 

 
 
 

 R.Kangro 
E.Roon 
E.Morel 
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Töö EstLat-i metoodilise 
materjali koostamise ning 
sotsiaalse kaitse projekti raames 
 

   R.Kangro 
E.Roon 
E.Morel 

Töö INNOVE sotsiaalse kaitse 
ja toetatud töövõimaluste 
projekti raames 
 

   R.Kangro 
E.Roon 
 

Täiendkoolituse planeerimine/ 
võimaldamine 
 

   R.Kangro 

Lastevanematele koolituse/ 
teabepäevade korraldamine 
 
 

   R.Kangro 

Arenguvestluste läbiviimine 
töötajatega 
 

   R.Kangro 

Sisehindamise raames  
 

  R.Kangro 
E.Morel 
E.Roon 

• sisehindamistabeli 
täiustamine 

  
 
 

 E.Morel 

• erinevate metoodiliste 
vahendite  valmistamine 
ja kasutamine tunnis 

 
 
 
 

  R.Kangro  

• õpilase    E.Roon 
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arengutingimuste 
hindamise parendamine 
individuaalse õppekava 
ja arenguvestluste 
materjalide täiendamise 
kaudu 

 
 
 

 
 

E.Morel 

• puudumiste ja 
hilinemiste päeviku 
täitmise jälgimine 

   R.Kangro 

• alternatiivsete 
kommunikatsioonivahe
ndite kasutamise 
ühtlustamine lähtuvalt 
suhtlemisraamatu 
väljatöötamisest 

   E.Morel 
E.Roon 

 
teema juuni juuli august läbiviija 
Kooli kodulehekülje 
täiendamine 

 
 
 

 
 
 

 R.Kangro 

Töö Comeniuse 
õppekasvatustöö projekti 
raamees 

 
 
 
 

 
 
 

 R.Kangro 
E.Roon 
E.Morel 

Töö EstLat-i metoodilise 
materjali koostamise ning 
sotsiaalse kaitse projekti raames 
 

   R.Kangro 
E.Roon 
E.Morel 

Töö INNOVE sotsiaalse kaitse 
ja toetatud töövõimaluste 

   R.Kangro 
E.Roon 
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projekti raames 
 

 

Täiendkoolituse planeerimine/ 
võimaldamine 
 

   R.Kangro 

Lastevanematele koolituse/ 
teabepäevade korraldamine 
 
 

   R.Kangro 

Arenguvestluste läbiviimine 
töötajatega 
 

   R.Kangro 

Sisehindamise raames  
 

  R.Kangro 
E.Morel 
E.Roon 

• sisehindamistabeli 
täiustamine 

  
 
 

 E.Morel 

• erinevate metoodiliste 
vahendite  valmistamine 
ja kasutamine tunnis 

 
 
 
 

  R.Kangro  

• õpilase 
arengutingimuste 
hindamise parendamine 
individuaalse õppekava 
ja arenguvestluste 
materjalide täiendamise 
kaudu 

 
 
 
 

 
 
 

 E.Roon 
E.Morel 

• puudumiste ja    R.Kangro 
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hilinemiste päeviku 
täitmise jälgimine 

• alternatiivsete 
kommunikatsioonivahe
ndite kasutamise 
ühtlustamine lähtuvalt 
suhtlemisraamatu 
väljatöötamisest 

   E.Morel 
E.Roon 

 


