KÄINA KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2021/2022. ÕA
Läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul 30.08.2021, protokoll nr 5 otsus nr 4
*Üldtööplaanis võivad tulla kuupäevalised, kellaajalised muudatused.

1. Üldsätted
Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RTI, 05.07.2010, 41, 240) § 70 lg 1 §1 kohaselt kooli õppe- ja kasvatustegevusalane kohustuslik
dokument. Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruses nr 52 § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on dokument, milles määratletakse kooli ühe
õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest.
Nimetatud määruse § 5 kohaselt üldtööplaan vormistatakse alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele. Igas alapunktis määratletakse ülesanded,
tegevused, vastutajad ja tähtajad. Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 § 1 lg 2 kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis määrata enne
õppeaasta algust kavandatud õppenõukogu tegevus üheks õppeaastaks.
Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2001. a määruse nr 89 § 7 lg 4 ja 5 kohaselt tuleb kooli üldtööplaanis kavandada klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused.
Ürituste läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond. Kooli üldtööplaani liikluskasvatuse osa koostamisel arvestatakse lapse iga ja tema rolle liikluses.
Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 § 5 lg 2 ja lg 3 kohaselt üldtööplaani täitmise kindlustab kooli direktor ning üldtööplaani
säilitatakse kolm aastat. Alates 01.09.2010 tuleb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 § 2 p 2 kohaselt kinnitada kooli üldtööplaan
iga õppeaasta alguseks.

Õppeaasta eesmärgid:
●
●
●
●
●
●

Õpilaste individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Igale õpilasele on loodud arenguks vajalik, eakohane,
turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.
Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsituse rakendamine
digipädevuste arendamine nii õpilastel kui õpetajatel
Võrgustikuga „Liikuma kutsuva kool“ koostöö arendamine, õpilaste ja personali liikumisaktiivsuse tõstmine. Projekti „Sport koolis“ rakendamine.
Õpilasesinduse töö tõhustamine ja koordineerimine
Suurem tähelepanu vaimse tervise edendamisele – koostöö TAI ja TLÜ programmiga „Kooli vaimne tervis“

Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt on 2021/2022. õppeaasta koolivaheajad järgmised:
•

I vaheaeg 25. oktoober – 31. oktoober 2021;

•

II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;

•

III vaheaeg 28. veebruar – 6. märts 2022;

•

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill – 1. mai 2022;

•

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022

Vastavalt Käina Kooli õppekavale on õppeaasta õppeperiood jaotatud kolmeks trimestriks:
I trimester 02. september 2021. a kuni 19. november 2021.
aII trimester 22.november 2021. a kuni 4. märts 2022. a
III trimester 7.märts 2022. a kuni 10. juuni 2022. a

2. Õppeaasta tegevuskava
1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
Tegevus

Täitmine

Vastutaja

Kaasatud töötajad,
kaasvastutajad
õppealajuhataja,
huvijuht

Üldtööplaani koostamine ja kinnitamine
õppenõukogus

august 2021

direktor

Töö- ja palgakorralduse reeglite
kehtestamine

Oktoober 2021

direktor

õppealajuhataja
IT-juht

Digitaalse dokumendihaldusprogrammi
kasutuselevõtmine

Oktoober 2021-veebruar
2022

direktor

õppealajuhataja
sekretär
infojuht

2021 rahuoluküsitluse läbivaatamine ja
analüüs

Küsitluse
tagasiside ja analüüs

direktor

lapsevanemad, töötajaid,
õpilased, hoolekogu

Kommentaarid, täitmise
seis

september - oktoober

2021. Järgmine
küsitlus märts - aprill
2022.
Kooli dokumentatsiooni uuendamine
(töölepingud, ametijuhendid,
sisehindamise kord)
Juhtkonna koosolekud

September 2021 -aprill 2022

iga nädala esmaspäeval
pärast 7 tundi

direktor

juhtkond

juhtkonnaliikmed:
direktor
õppealajuhataja
huvijuht
I-IV klasside esindaja
V-IX klasside esindaja

sekretär
sotsiaalpedagoog
Infojuht

2022 eelarve koostamine
ja esitamine
vallavalitsusele
20.09.2021
regulaarselt, iga nädala
kolmapäeval kell 08.10

direktor

direktor
õppealajuhataja

õppealajuhataja
infojuht
raamatukogu juhataja
huvijuht
Huvijuht
Infojuht

Iganädalane tugispetsialistide
kokkusaamine

Teisipäev, 5. tund

HEVKO

Tugispetsialistid

Õppenõukogu koosolekute läbiviimine

vähemalt 4 korda
õppeaastas:
sekretäri valimine,
vajaduspõhine (seoses
õpilase käitumise või
õppetööga või kodukorra
jms seadusandlusega
seonduvalt) täiendav
õppetöö, põhikooli
lõpetamine ja järgmisesse
klassi üleviimine
. november 2021
. märts 2022
. juuni 2022
. august 2022
juuni - august 2021
juuni – august 2022

õppenõukogu esimees

pedagoogiline personal,
tugispetsialistid, vajadusel
huvijuht, õpilase vanemad.

direktor

õppealajuhataja,
infojuht
huvijuht

õppealajuhataja

õppealajuhataja,
sotsiaalpedagoog, infojuht,

Eelarve koostamine ja seire

Iganädalane infotund personalile

Õppeaasta üldkokkuvõtted ja analüüs

2. PERSONALIJUHTIMINE
Tegevus

täitmine

2.1. Personali vajaduste hindamine, värbamine
Vajadusel töölepingute ja ametijuhendite august 2021, jaanuar 2022
uuendamine (õpetajate koormused)
lähtuvalt arenguvestlustest
Personali vajaduste hindamine
sisendid mai - august 2021,
rahulolu uuringu
tulemustest
lähtuvalt
jaanuar 2022
2.2. Personali kaasamine
Rahulolu uuring
märts - mai 2022
2.3. Personali arendamine
Uute õpetajate toetamine ja
September 2021 - juuni 2022
kohanemisprogrammi väljatöötamine
Tunnivaatlused ja analüüs
september 2021 - juuni 2022
september 2021, aprill Koolituskava koostamine
- Õpetajate koolitusvajadused
juuni2022
(lähtudes eesmärkidest ja
arenguvestlustel selgunud
vajadustest)

vastutaja

kaasatud liikmed, töötajad, kokkuvõte, analüüs,
kaasvastutajad
kommentaarid

direktor

õppealajuhataja

direktor

õppealajuhataja

direktor
Direktor, õppealajuhataja
õppealajuhataja
Õppealajuhataja
haridustehnoloog

- digivaldkonnaga seotud koolitused
Koolitus „Digilõim“
- HEV õpilaste õpetamisega seotud
teemad
- ainealased koolitused
- tuleohutuskoolitus
- esmaabikoolitus
- sisekoolitus – loovtöö juhendamine
- suhtlemine, koostöö
Arvutialane nõustamine

aastaringselt

õppealajuhataja

haridustehnoloog

õpetajad
Õpetajad, tervisetöötaja

2.4. Personali hindamine ja motiveerimine
Õpetajate päeva tähistamine koolis
Õpetajate motivatsioonireis
Personali jõuluüritus
Personali kevadine väljasõit
Kandidaatide esitamine õpetaja galale
„Eestimaa õpib ja tänab“
Arenguvestlused

05. oktoober
Mai-juuni 2022
21.detsember 2021
14. – 16. juuni 2022
Aprill 2022
märts-juuni 2022

3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA ja NENDE KAASAMINE
Tegevus
aeg

direktor
Direktor
õppealajuhataja
direktor
Direktor,
õppealajuhataja
Direktor
õppealajuhataja
direktor
õppealajuhataja

vastutaja

Õppealajuhataja, huvijuht

juhtkond

kaasatud liikmed, töötajad,
kaasvastutajad
õppealajuhataja, tulevane
1.klassi klassijuhataja
õppealajuhataja,
klassijuhatajad,
huvijuht

Koostöö Käina “Tirtspõnni“ lastaiaga,
kooliminevate laste kaasamine

Veebruar-mai 2022

direktor

Lastevanemate üldkoosolek

November 2021

direktor

Klassikoosolekud

September-detsember

klassijuhatajad

1.klassi tulevate õpilaste vanemate
koosolek
Koostöö kooli pidaja esindajaga (Hiiumaa
vallavalitsus)

23.august kell 18.00

õppealajuhataja
direktor
direktor

1.klassi õpetaja

Koostöö hoolekoguga

hoolekogu koosolekud
vähemalt 4 korda aastas

hoolekogu esimees

direktor, vajadusel
õppealajuhataja, hoolekogu
liikmed

aastaringselt

kokkuvõte, analüüs,
kommentaarid

Koostöö vilistlastega

Aastaringselt

Direktor
õppealajuhataja

aastaringselt

Huvijuht
õppealajuhataja

klassijuhatajad,
õpilasesindus

aastaringselt

õppealajuhataja

sotsiaalpedagoog,
eripedagoog,
logopeed

Töötukassa - karjäärinõustamine

aastaringselt

õppealajuhataja

klassijuhatajad

Rajaleidja, Hiiumaa Noorsootöö keskus

aastaringselt

õppealajuhataja

huvijuht

Koostöö Käina Huvi- ja Kultuurikeskusega

aastaringselt

huvijuht

õppealajuhataja

Huvigruppide kaasamine kooli
ühisüritustel; aktused, kooli aastapäev,
kevadkontsert, näitused, projektid, avatud
uste päev
Õpilaste ja vanemate nõustamine

Erasmus koostööprojekti „Gardens of
Culture in Europe“ tegevused
Õpilasesinduse töö juhtimine, 1 x nädalas
koosolekud
Koostöö Hiiumaa valla ettevõtete
ja asutustega
Huvigruppide heaolu hindamine,
Osalemine TLÜ ja TAI ühisprogrammis
„Vaimne tervis koolis“
Koolielu info
kogumine, jäädvustamine

aastaringselt
aastaringselt
aastaringselt

Direktor, õppealajuhataja Inglise keele õpetaja,
õpetajad, õpilased
huvijuht
õpilasesinduse liikmed
direktor

aprill-mai 2022,
direktor
rahulolu uuringu läbiviimine
2021/2022 õppeaasta
Direktor,
õppealajuhataja,
õpetajad
aastaringselt
huvijuht

õppealajuhataja,
klassijuhatajad,
infojuht
õppealajuhataja, infojuht
Kooli personal, õpilased,
lapsevanemad
infojuht

4. RESSURSSIDE JUHTIMINE
Tegevus
4.1. Eelarveliste ressursside juhtimine
Eelarve koostamine

Eelarve täitmise seire

Kooliväliste ürituste kava koostamine ja
koordineerimine
Remonditööd (koolimaja ja mööbli
hooldusremont, õueala heakord jms)

täitmine

vastutaja

kaasatud liikmed, töötajad, kokkuvõte, analüüs,
kaasvastutajad
kommentaarid

2022 eelarve esitamine
vallavalitsusele
septembris
aastaringne

direktor

õppealajuhataja
infojuht, raamatukogu
hoidja, huvijuht

direktor

direktor,
õppealajuhataja, infojuht

September 2021 -juuni 2022 huvijuht

õpetajad, klassijuhatajad

jooksvalt

direktor

remonditööline

õppealajuhataja

4.2. Materiaalsed vahendid, inventar jm
tehnilised ettevõtmised, tegevused,
haldustegevus
Õppevahendite soetamine

august - detsember 2021

direktor

Inventari soetamine (1-kohalised lauad
klassidesse - järk-järguline üleminek)

Vastavalt vajadustele ja
võimalustele

direktor

Suuremate remonditööde vajaduse
analüüs, planeerimine, ettepanekud

aprill-juuni 2022

direktor

õpetajad,
remonditööline

direktor

remonditööline

Remonditööd (mööbli parandused,
värvitööd, mööbli reguleerimine jms)

vajaduspõhiselt
aastaringselt

Kooli köögi inventari hindamine ja vajaduste August-september 2021
selgitamine

Direktor, kokk-brigadir

Kooli söökla buffeesüsteemile ülemineku
ettevalmistamine – analüüs ja kalkulatsioon

September 2021

Kooli digivahendite ja tarkvara
uuendamine, (chromebook sülearvutite
hankes osalemine)
Kooli territooriumi ja õueala korrashoid
(planeerimine, seire, tehtavate tööde
planeerimine ja teostus)
Säästliku eluviisi ja keskkonnasõbraliku
käitumise propageerimine. Uuele
jäätmekäitlusele üleminek
Gardens of culture in Europe projekti
raames roheseina ja peenarde
rajamine.
Väikesaali ehitusprojekti tellimine

September 2021-aprill 2022 Direktor, infojuht

juuni - august 2021, 2022,
teostus aastaringselt

direktor

direktor

September-oktoober 2021 direktor

köögipersonal

Kokk-brigadir

infojuht,
õppealajuhataja
remondimees, osavalla
töömehed
klassijuhatajad, muu
personal

September 2021 – mai 2022 Dirketor, õppealajuhataja Klassiõpetajad,
aineõpetajad
Märts-juuni 2022

Direktor

4.3. Info-ja tehnoloogia valdkond

eKooli uuendused, ettevalmistused uueks
õppeaastaks

august 2021, jaanuar 2022
(vajaduspõhine)

õppealajuhataja
infojuht

Untis 2021 uuendused, tunniplaani
koostamine uueks õppeaastaks

August 2021, jaanuar 2022

Õppealajuhataja
infojuht

Muu õpivara/tarkvara seadistamine,
hankimine.

aastaringselt

infojuht

õppealajuhataja

Kooli e-õppepäev

10. september 2021

Infojuht, direktor,
õppealajuhataja

EHIS- e keskkonna täitmine

aastaringselt

õppealajuhataja,
sekretär

EIS keskkonna kasutamine

aastaringselt

õppealajuhataja

direktor

Kooli koduleht info kajastamine,
uuendamine, täiendamine

aastaringselt

infojuht

direktor, õppealajuhataja
huvijuht

täitmine

vastutaja

kaasatud liikmed, töötajad, kokkuvõte, analüüs,
kaasvastutajad
kommentaarid

august 2021
01.september 2021

õppealajuhataja
direktor

õppealajuhataja, sekretär

august 2021, mai-juuni 2022

õppealajuhataja

õpetajad

September -detsember 2021

õppealajuhataja

Loovtööde avalduste esitamine

8.oktoober 2021

õppealajuhataja

Raamatukogu hoidja
õpetajad
loovtööde juhendajad

Loovtööde vahearuanded

14.detsember, 15veebruar

õppealajuhataja

Loovtööde esitlused (kaitsmine)
Õppekäikude planeerimine,
korraldamine

aprill-mai 2022
aastaringselt

õppealajuhataja
õppealajuhataja

5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS
Tegevus
5.1. Õppekavaga seonduv
Tunniplaani koostamine
1.klassi komplekteerimine ja
nimekirja kinnitamine
Õppekava seire, analüüs
Ettepanekud ja muudatused
Õppekirjanduse tellimine

direktor

loovtööde juhendajad
klassijuhatajad

Ujumistunnid Käina
September 2021 -mai 2022
ujulas
Preemiareis õppuritele
23.-24. mai 2022
Osavõtt piirkondlikest olümpiaadidest aastaringselt
ja teemapäevadest

õppealajuhataja

Tasemetööde läbiviimine

õppealajuhataja

September-oktoober

õppealajuhataja
õppealajuhataja

Kehalise kasvatuse õpetaja,
klassijuhatajad
õpetajad

mai-juuni
Põhikooli eksamite läbiviimine
direktor
5.2. Õppekavaga lõimitud tegevused (klassi-ja koolivälised tegevused), projektid jms
Koolisisesed ja koolidevahelised
projektid
Spordivõistlused vt. tegevuskava
eraldi lehel

September 2021 - juuni 2022

õppealajuhataja
spordijuht, huvijuht

September 2021 - juuni 2022

kehalise kasvatuse
õpetajad

õpetajad

Liiklusohutus
3.kl õpilastele jalgratturi koolituse
korraldamine ja lubade väljastamine
Liikumise Tervist Edendavate
Koolide(TEK) võrgustikus osalemine
5.3.Õpilase arengu toetamine
Pikapäevarühma komplekteerimine

september 2021
Märts - mai 2022

klassijuhatajad
direktor

aastaringselt

huvijuht

klassijuhatajad
Direktor, õppealajuhataja

September 2021

aastaringselt
HEV õpilaste õigeaegne
väljaselgitamine ja
dokumentide vormistamine
Õpiabi rühmade komplekteerimine ja aastaringselt
nende töö koordineerimine

õppealajuhataja

klassijuhatajad

HEVKO

klassijuhatajad,
tugispetsialistid

õppealajuhataja

tugispetsialistid
Aineõpetajad
lapsevanemad

IÕK koostamine HEV õpilastele ja
lepingu sõlmimine perega

Vastavalt vajadusele

õppealajuhataja

Ümarlaua kokkukutsumine õpilase
arengu toetamiseks

Vastavalt vajadusele

HEVKO

Huvitegevuse koordineerimine.
Huviringide plaani koostamine

Aastaringselt
August-september 2021

huvijuht

Ainekonsultatsioonide planeerimine

september 2021

õppealajuhataja

õpetajad

õppealajuhataja

ringijuhid, õpetajad,
klassijuhatajad
õppealajuhataja
klassijuhatajad
õppealajuhataja,
klassijuhatajad, õpetajad

Andekate õpilaste arenguvõimaluste aastaringselt
toetamine, osavõtt Teaduskooli tööst
Koolikohustuse täitmise seire
igapäevaselt
Õpilaste tunnustamine vt kodukorda

sotsiaalpedagoog

aastaringselt, direktori vastuvõtt direktor
juuni 2022

Aineõpetajad,
tugispetsialistid
lapsevanem
õppealajuhataja

6. ÜRITUSTE PLAAN (kuu, kuupäev)
Üritus/tegevus

Aeg

Vastutaja

Kaasvastutajad, kaasatud
töötajad

01.09. kell 08.35

direktor, huvijuht

õppealajuhataja,
klassijuhatajad, õpetajad,
muusikaõpetaja

Õpilasesinduse esimene
kokkusaamine

T 07.09

huvijuht

õpilasesindus

KEAT päev Kärdlas 7. ja 8. klassile

07.09 kell 8.35 – 15.00

Õppealajuhataja

Politsei, huvijuht

Huviringid
(Liikuma kutsuva kooli teemad ja
aktiivsed vahetunnid – logistika )

September

huvijuht

huvijuht

Matemaatika tasemetöö 4. kl
Matemaatika tasemetöö 7. kl
Vaimse tervise arengu II seminar
Maakonna matemaatikaõpetajate
koolitus Käina Koolis

17.09
16.09
22.09
20. 09

Õppealajuhataja

Aineõpetajad

Direktor
Õppealajuhataja

Juhtgrupp
Sirje Pihlap

Spordinädal

N 23.09- N 30.09

Kehalise kasvatuse
õpetajad

huvijuht, juhtkond,
klassijuhatajad, õpilasaktiiv,
koostööpartnerid

Kuma pildistamas
ÕE ja HNVK koostöökoolitus

30. 09
Septembris või oktoobris ?

Õppealajuhataja
Svetlana Reinmets, Liis

Täitmine

September
Avaaktus

huvijuht

Huviringidesse
registreerida saab nüüd
valla põhiselt ühes
interneti keskkonnas. Iga
juhendaja vastutab oma
ringipäeviku täitmise eest
ise. Ringidesse saab
õpilase registreerida
lapsevanem

Õpilaste koolitus "Eneseväljendusjulgus R 24.09
ja oskus motiveerida oma eakaaslasi"

Otsak

Projekt „Noored Meresõbrad“ jätkuüritus 24.09

huvijuht

Käina kooli NK ja KT õppepäev

Huvijuht, Julia

Eesti keele tasemetöö (kirjalik)

R 24.09
Kell 16.00 – 19.00
30.09 või 01.10

Õppealajuhataja

Allard Kerves

Aineõpetajad

Oktoober

Rahvusvahelise muusikapäeva
tähistamine flötist Mihkel Päeske
kontsert koolis

N 01.10.

Huvijuht,
Muusikaõpetajad

õppealajuhataja

Loodusõpetuse tasemetöö 7. kl

5. 10

Õppealajuhataja

Aineõpetajad

Õpetajate päeva tähistamine ja aktus
JA SÜGISKOHVIK

05.10

direktor

Õppealajuhataja
huvijuht

huvijuht

„Noored meresõbrad“ projekti
jätkuüritus
Loodusõpetuse tasemetöö 4. kl

7. 10

Õppealajuhataja

Õpetajad, lapsevanemad,
Koostööpartnerid – Allard
Kerves
Aineõpetajad

Inglise keel 7. kl(kirjalik)
Inglise keel 7. kl (suuline)

8.10
8.10

Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

Aineõpetajad
Aineõpetajad

Loovtööde avalduse esitamine
Käina Kool 163 – aastapäeva jooks
Käina Kooli 163 aastapäeva aktus
SÜGISVAHEAEG

R 8. 10
21.10
22.10
25.-31.10

Õppealajuhataja
huvijuht
Direktor, õppeala
juhataja

klassijuhataja
Juhtkond, kehalise
kasvatuse õpetajad
Huvijuht, õpilasesindus,
õpetajad

November
„Noored meresõbrad“ projekti jätkuüritus 20.11
Noorsootöö nädal Käina koolis
22.-28.11.2021
„Ettevõtlus, loovus, sport“
I trimestri lõpp – hinded välja
R 19. 11
Õppenõukogu

Huvijuht
Õppealajuhataja

E 21.11

Direktor

Käina Kooli Playbox 2021
Jõuluhommikud

03.12.2021
06,13,20.12.2021

Loovtööde I vahearuanne

T 14. 12

Õpilasesindus, huvijuht
Huvijuht,
muusikaõpetajad,
Õppealajuhataja

Aineõpetajad,
klassijuhatajad
Õppealajuhataja

Detsember
Partnerid, õpetajad
Direktor, õpilasesindus
Eesti keele õpetaja
klassijuhataja
huvijuht
Käsitöö õpetaja,
kunstiõpetuse õpetaja

I poolaasta kunstitööde näitus
Piparkookide küpsetamine ja
jõuludekoratsioonide meisterdamine
näitus
Jõuluüritus - Jõulukohvik ja kontsert

13.-17.12 ja 20.12

Kunstiõpetaja
huvijuht

K 22. 12

Huvijuht

Klassijuhatajad

JÕULUVAHEAEG

23.12 – 10.01.2021

huvijuht
Huvijuht

õpilasesindus

Jaanuar
Koostöökoolitus õpilasesindusele
Jalgratturi koolituse info ja
tegevusplaan
Koolipere talvine matkapäev

R 28.01.2022

Huvijuht

Koostööpartnerid,
õpilased, lapsevanemad

Ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor
Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor
Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor
Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor

K 19.01
R 21.01
L 29. 01
T 01.02

Õppealajuhataja
Õppealajuhataja
Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

Ajalooõpetaja
Bioloogiaõpetaja
Keemiaõpetaja
Emakeele õpetaja

Matemaatikaolümp. piirkonnavoor

K 02.02

Õppealajuhataja

Matemaatikaõpetajad

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor
Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor
„Nuputa“ maakondlik võistlus
Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor
Sõbrapäev/stiilipäev

L 12.02
T 15.02
N 17 02
L 19.02
E 14.02

Õppealajuhataja
Õppealajuhataja
Õppealajuhataja
Õppealajuhataja
huvijuht

Loovtööde II vahearuanne

T 15. 02

Õppealajuhataja

Vastlapäeva
tähistamine
Eesti Vabariigi 104. aastapäeva aktus

Kas E 21.02 või T 22.02

huvijuht

K. 23.02

Direktor,
õppealajuhataja,
huvijuht
huvijuht

Füüsikaõpetaja
Geograafiaõpetaja
Matemaatikaõpetajad
Kunstiõpetaja
Õpilasesindus,
klassijuhatajad, õpetajad
Klassijuhataja
Eesti keele õpetaja
Juhtkond, kehalise
kasvatuse õpetajad
Õpilasesindus,
koostööpartnerid

Veebruar

Riigilipu pidulik heiskamine Käina kooli N 24.02
juures
28.02-06.03
TALVEVAHEAEG

Noorkotkad, kodutütred,
kogukond

Märts
II trimestri lõpp – hinded välja

R 4. 03

Õppealajuhataja

Õppenõukogu
Jalgratturi koolituse algus

E 7. 03
(07.-09.03)

4.-6. kl matemaatika olümpiaad piirk
Emakeelepäeva tähistamine - aktus

R 11.03
E 14.03

Õppealajuhataja
huvijuht

„Räägime ilusat emakeelt“
Matemaatikavõistlus „Känguru“

E 14.03
N 17.03

direktor
Õppealajuhataja

Aineõpetajad,
klassijuhatajad
Direktor
Õppealajuhataja
Huvijuht, klassijuhataja Maanteeamet
aineõpetajad
Juhtkond, muusikaõpetaja,
eesti keele õpetajad,
Kõnekoolitaja esinemine
Matemaatikaõpetajad

Aprill
Loovtöö valmis

T 5. 04

Õppealajuhataja

Loovtööde kaitsmine

T 12.04

õppealajuhataja

Õpilasesinduse õppereis

22-24.04

TEK nõukogu
huvijuht
huvijuht

KEAVADVAHEAEG

25.04-01.05

Südamenädala üritused

Klassijuhataja
Eesti keele õpetaja
Klassijuhataja
Eesti keele õpetaja
Kehalise kasvatuse
õpetajad
Õpilasesindus ,
koostööpartnerid

Mai
Muusikanädal

Preemiareis parimatele
Tutipidu
Põhikooli eesti keel lõpueksam

E 23. ja 24. mai
K 25.05
E 30. 05 – kell 10.00

huvijuht

Muusikaõpetajad,
solistid, infojuht

Õppealajuhataja
Huvijuht
Direktor

aineõpetajad
klassijuhataja
Eksamikomisjon

Direktor
Kehalise kasvatuse
õpetajad
Huvijuht, Direktor,
õppealajuhataja
Direktor
Õppealajuhataja

Eksamikomisjon

Juuni
Põhikooli matemaatikaeksam
Kooli spordipäev

E 6. 06 – kell 10.00

Kooli õuesõppepäev
Põhikooli valikeksam

T 14. 06 – kell 10.00

Eksamikomisjon

III trimestri lõpp - hinded välja I – VIII
klass
Õppenõukogu – I – VIII kl lõpetamine
I – VIII kl õppeaasta lõpetamine

T 08.06

Õppealajuhataja

N 09.06
E 13. 06 – kell 8.35

Direktori vastuvõtt Käina Kooli
parimatele
Põhikooli lõpuaktus

N 16.06 kell 17.00

Direktor
Direktor,
Õppealajuhataja
Direktor,
õppealajuhataja
Direktor
huvijuht

SUVEVAHEAEG

T 14. 06

R 17. 06 kell 16.00

Aineõpetajad,
klassijuhatajad
Huvijuht, õpetajad
Huvijuht, õpetajad
Õppealajuhataja,
klassijuhataja, muusika- ja
kunstiõpetaja

August
Õppenõukogu

E 30.08

Direktor

Õppealajuhataja

