
Jaagu Lasteaed-Põhikooli õppenõukogu ja pedagoogilise nõukogu (ÕN/PN) koosolekud 2018/2019 

õppeaastal 

Kuupäev Päevakava Märkused 

10.09.2018 1. Kokkuvõte 27.08.2017 ÕN/PN otsuste täitmisest. 
2. 2017/2018 õa iseseisva enesetäienduse ja koolituste kokkuvõtte 
esitamine. 
3. Ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks  - 
2018/2019 õa koolituskava arutelu. 
4. Lasteaia rühmade tegevuskavade kinnitamine 2018/2019 õa I pa. 
5. Ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks  - 
2018/2019 õa tugiteenuste korraldamine (27.08.2018.a toimunud 
rehab. meeskonna ja õpetajate ümarlauast kokkuvõtte esitamine). 

 

15.10.2018 1.10.09. 2018.a ÕN/PN otsuste täitmisest teavitamine 
2.Klassitunnistuste vormide ülevaatamine ja vajadusel uue 
kinnitamine 
3.Õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide 
läbiarutamine ja  meetmete kavandamine riskide vältimiseks  

 

17.12.2017 1. Direktori kokkuvõte 15.10.2018.a  ÕN /PN otsuste täitmisest. 
2. Klassijuhatajate, ringijuhi ja eripedagoogide, logopeedi 
lühikokkuvõtted 
I pa  õppetööst ja korda läinud ettevõtmistest.  
3. LA õpetajate kokkuvõte I pa tööst ja rühma I pa tegevuskava 
täitmisest.  
4. LA õpetajate II pa rühma tegevuskava kinnitamine.  
5. Kokkuvõte I pa ettevõtmiste kava täitmise kohta. 
6. Arengukava tegevuskava  - üldtööplaan-tegevuskava  I pa täitmise 
läbi arutamine ja arvamuse avaldamine. 
7. II pa ettevõtmiste kava koostamine ja kinnitamine. 
8. Õppeaja pikendamise otsustamine laekunud avalduste alusel. 
9. Tunnivaatluste läbiviimine II pa kevadel. 

 

18.02.2019 
 

1.Direktori kokkuvõte 17.10.2018.a  ÕN /PN otsuste täitmisest. 
2. Kokkuvõte jaanuaris ja veebruaris läbi viidud õppe- ja 
kasvatustööst. 
3. Arengukava täitmise vahekokkuvõte. 
4. Turvalisusega seotud riskide hindamine ja tegevuste planeerimine. 

 

15.04.2019 1. Direktori kokkuvõte 18.02.2019.a  ÕN /PN otsuste täitmisest. 
2.Pedagoogilise personali ülevaade lõppeva perioodi õppe- ja 
kasvatustööst – turvalisuse teemad (Verge tehnikad, tunnetuslik 
suhtlemine). 

Elektrooniline 
koosolek 

05.06.2019 1. 15.04.2019 ÕN/PN otsuste täitmise ülevaade.  
2. Õppe- ja kasvatusala töötajate kokkuvõtted läbiviidud õppe- ja 
kasvatustööst 
3. Õppenõukogu otsus õpilaste järgmisesse klassi üleviimise kohta. 
4. Õppenõukogu otsus õpilaste õpiaja pikendamise kohta. 
5. Õppenõukogu otsus õpilaste põhikooli lõpetamise ja 
lõputunnistuse väljaandmise kohta. 
6. Lasteaia lõpetajaga seotud teemad. 
7. Kokkuvõte 2019. aprillis läbi viidud tunnivaatluse kohta.  
8. Kokkuvõte 2019 aprillis toimunud turvareidi kohta.  

 

26.08.2018 1.Direktori kokkuvõte 29.05.2017.a  ÕN/PN otsuste täitmisest.  



2. 2018/2019 õa II pa ettevõtmiste kavast kokkuvõtte esitamine. 
3. 2018/2019 õa õppe- ja kasvatustegevuse aruande esitamine. 
4. 2018/2019 õa üldtööplaani ja lasteaia tegevuskava täitmisest ja 
ühtlasi kooli arengukavast tegevuskava täitmisest kokkuvõtte 
esitamine. 
5. 2018/2019 õa töökeskkonna küsitlusest kokkuvõtte ja analüüsi 
esitamine. 
6.  Ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks - 
2019/2020 õa teemade ja eesmärkide kinnitamine. 
7. 2019/2020 üldtööplaani ja lasteaia tegevuskava heakskiitmine, 
mis on kooli arengukava tegevuskava osa. 
8. Ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks  - 
2019/2020 õa I pa ettevõtmiste kava kinnitamine koos töörühmade 
töö täpsustamisega. 
9. 2019/2020 õa õpilaste tunniplaanides valikainete täpsustamine ja 
kinnitamine. 
10.  2018/2019 õa tugiteenuste kokkuvõtte esitamine (eelnevalt 
täidetud serveris). 
11.  Ettepanekud arenguvestluste läbiviimise korra muutmiseks.    
 

 


