15.12. 2020 ÕN/PN Lisa nr 3
JAAGU LASTEAD-PÕHIKOOLI ettevõtmised II poolaastal
Jaanuar
Aeg
Tegevus
06.
Sisekoolitus (R.Paddar – ATH laps; K.Mikkor
Kell
– suhtlemine lapsega, toitumisteraapia)
13.00

Korraldaja
Reet ja Kärt

18.

Lumememmede päev

Erle

27.
11.00
15.00

Talvine spordipäev

Rita, Anneliis, Marika

Jaagu kooli nõukogu koosolek

Signe

•
•
•

Eduloo kokkuvõte eelmise aasta kohta
Ind arengu kaardid – viimistlus (täiendada)
Maakondliku erikoolide Vastlapäeva tähistamise ürituse ettevalmistus

Veebruar
Aeg
Tegevus

Korraldaja

Veel oluline

12.

Ühistegevus –
sõbrapäev

Erle

16.

Maakondlik
vastlapäev

Kätlin, Marika,
Virve

Tellime lumise ilma
☺

18.
,19.

EV aastapäeva aktus
ja perioodi lõpetamine
EESTI teema

18.

ÕN ja PN

Signe

1.Direktori kokkuvõte
eelneva ÕN/PN otsuste
täitmisest
2.Kokkuvõte jaanuari veebruari
õppekasvatustööst.
3.Kommunikatsioonioskuste
toetamise vahendite
vahekokkuvõte.

kell
14.00

•
•
•
•
•

Hinnang ja mõtted
edasiseks

Abivajavast lapsest teavitamise korra üle vaatamine – Signe + õpetajad
Foto ja videokroonika vahekokkuvõtte tegemine – fotokroonika töörühm
Meeskonnakoolituse projekti algatamine – Signe+
Võimalus osaleda digivõtme koolitustel (HITSA)
Uue KIK-projekti algatamine
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Märts
Aeg
Tegevus

Korraldaja

8.

Signe, Leelo

Kleidi päev kogu
majas

Veel oluline

Hinnang ja mõtted
edasiseks

25.03. Jaagu kooli heade
Kõik, kes
Anneliis, Leelo, Virve
Kell
praktikate jagamine
ProgeTiigris
toetavad
13.15 digivahendid
ei olnud
• Paviljoni ette mõne kuuse vm igihalja puu istutamise teema koosolekud –
Marika, Virve
• HEV – laste lauluvõistlus ?Helju
• Eripedagoogikaalane koolitus (majas?)
• Võimalus osaleda digivõtme koolitustel (HITSA)
Aprill
Aeg
Tegevus

Korraldaja

Veel oluline

1.

Ühistegevus –
naljapäev

Ramona ja
Kärt, Erle

Et nalja saaks!

15.
13.30

ÕN/PN

Signe

1. Direktori kokkuvõte eelmise
ÕN/PN otsuste täitmisest.
2. Pedagoogilise personali
ülevaade lõppeva perioodi õppeja kasvatustööst – digitaalse
koduõppe teemad.
3. Digiteema vahekokkuvõte.

16.
•
•
•
•
•
•
•

Hinnang ja mõtted
edasiseks

Aktus – perioodi
Siiri, Reet
lõpetamine
Koolivalmiduskaardid (LA+ tugispetsialistid)
Südamenädal iga klass ise
Tunnivaatlus - digiteema
Õueala vahendite ülevaatamine, paviljoni ümbruse uuendamine. (Virve, Marika)
Ruumide kasutamise otstarbekuse hindamine. (Signe)
Võimalus osaleda digivõtme koolitustel (HITSA)
Turvareidi läbiviimine (Virve, Meeri, Erle, NK)

15.12. 2020 ÕN/PN Lisa nr 3
Mai
Aeg

Tegevus

Korraldaja

18.
10.00

KIK – projekt II
õppepäev Viljandi
linnas

Signe

20.

Ühistegevus Spordipäev

24.
•
•
•
•
•

Hinnang ja mõtted
edasiseks

Siiri, Reet,
Meeri, Erle,
Kerli

Marika, Rita,
Kevadnäitus
Kätlin, Reet
Kooliminejate liikumispäev
Koolivalmiduskaardid kinnitada
Koolilõpetajate lõputööd ja hindamised
Koostöös Kaare kooliga liikumistegevus.
Koostöö Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonnaga, uued lapsed + kooliminejad.

Juuni
Aeg
Tegevus

Korraldaja

Veel oluline
16.04.2020 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. Õppenõukogu otsus lisa-aastale
üleviimise kohta.
7. Lasteaia lõpetajaga seotud teemad.
8. Lasteaia lõpetajatega seotud teemad.
9. Kooli tänukirjade väljastamine
10. Kokkuvõte 2020. aprillis-mais läbi
viidud tunnivaatluse asemel toimunud
metoodiliste vahendite tutvustus.
11. Kokkuvõte 2020 kevadel toimunud
turvareidi kohta.

7.
13.30

ÕN/PN

Signe

10.

Kevadpidu

11.
10.00

Lasteaia ja kooli
lõpuaktus

Helju, Signe
ja kõik
õpetajad
„

Vahe- Töötajate õa
ajal
lõpetamine
•
•

Veel oluline

Signe

Töötajate eneseanalüüside koostamine
töökeskkonna analüüs

Hinnang ja mõtted
edasiseks
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August
Aeg
Tegevus

Korraldaja

Veel oluline

26.
27.

Signe
Signe

1. Direktori kokkuvõte eelneva ÕN/PN otsuste
täitmisest.
2. 2020/2021 õa II pa ettevõtmiste kavast
kokkuvõtte esitamine.
3. 2020/2021 õa õppe- ja kasvatustegevuse
aruande esitamine.
4. 2020/2021 õa üldtööplaani ja lasteaia
tegevuskava täitmisest ja ühtlasi kooli AK
tegevuskava täitmisest kokkuvõtte esitamine.
5. 2020/2021 õa töökeskkonna küsitlusest
kokkuvõtte ja analüüsi esitamine.
6. Ettepanekud kooli õppe- ja
kasvatustegevuse täiustamiseks - 2021/2022õa
teemade ja eesmärkide kinnitamine.
7. 2021/2022 üldtööplaani ja lasteaia
tegevuskava heakskiitmine, mis on kooli
arengukava tegevuskava osa.
8. Ettepanekud kooli õppe- ja
kasvatustegevuse täiustamiseks - 2020/2021 õa I
pa ettevõtmiste kava kinnitamine koos
töörühmade töö täpsustamisega.
9. 2021/2022 õa õpilaste tunniplaanides
valikainete täpsustamine ja kinnitamine.
10. 2021/2022 õa tugiteenuste kokkuvõtte
esitamine (eelnevalt täidetud serveris).
11. Ettepanekud kooli õppe- ja
kasvatustegevuse täiustamiseks - 2021/2022 õa
tugiteenuste korraldamine (rehab. meeskonna ja
õpetajate ümarlauast kokkuvõtte esitamine).
12. Ettepanekud arenguvestluste läbiviimise
korra muutmiseks.
13. Ettepanekud töökavade muutmiseks
2021/2022 õa (LA, kool?).
14. koolituste kokkuvõtte esitamine ja
ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse
täiustamiseks - 2021/2022 õa koolituskava
arutelu.
15. Lasteaia rühmade tegevuskavade
kinnitamine 2021/2022 õa I pa.

ÕN/PN
Lastevanemate
koosolek

•
•

töötajate supervisioon – uue õppeaasta alustamine
kohtumised lastevanematega, sissejuhatavad vestlused

Hinnang ja
mõtted
edasiseks

