
 
 

 

 

KINNITATUD 

Kolkja Lasteaed-Põhikool 

direktori KK nr 1-8/3, 21.09.2021 

 

KOLKJA LASTEAED-PÕHIKOOL 
 

Kolkja Lasteaed – Põhikooli õppenõukogu tööplaan 2021/2022 õa 
Alus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13351105?leiaKehtiv 

Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse 

analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. 

Õppenõukogu liikmeteks on: 

• kooli direktor 

• õppekoordinaator 

• õpetajad, 

• tugispetsialistid, 

• teised direktori nimetatud isikud. 

• Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja 

 

õ/n nr. Toimumise 

aeg 

Päevakord: vastutaja 

Nr.1. 21.september Õ/N sekretäri valimine; 

2. Õ/N esindaja valimine hoolekogusse; 

3. Õppenõukogu tööplaani kinnitamine; 

4. 2021/2022 õppeaasta eesmärkide seadmine 

5. Õpilastele tugimeetmete määramine, kinnitamine 

–(logopeediline abi) 

6. 2021/2022 õa ürituste aastaplaani, septembrikuu 

tegevusplaani kinnitamine 

7. 2 kolkja lasteaed-Põhikooli töökorralduse reeglid 

“ muudatuste läbi arutamine  

8. 9.klassi loovtööde ajakava kinnitamine 

9. Kooli arengukava 2021/2025 läbiarutamine ja 

arvamuste avaldamine( töörühmade moodustamine) 

10. Jooksvad küsimused 

 

 

Direktor 

Õppekoordinaator 

HevKo 

 

 

Nr.2.  november 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest; 

2. Tagasiside I trimestri õpitulemustest ja 

koolikohustuse täitmisest; 

3. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine 

ja arvamuste andmine 

4. Kooli arengukava 2021/2025 kinnitamine 

5. Jooksvad küsimused…… 

 

Direktor 

Õppekoordinaator 

 

Nr.3. märts 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest; 

2. Kokkuvõte II trimestri õpitulemustest ja 

koolikohustuse täitmisest; 

3. Jooksvad küsimused…… 

Direktor 

Õppekoordinaator 

 

 juuni 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest; Direktor 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13351105?leiaKehtiv


 
 

 

2. Kokkuvõte õppetöö tulemustest 2021/2022 

õppeaasta 

3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (2. – 8. 

klass)  

4. Täiendava õppetöö määramine (vajadusel) 

5. Õpilaste tunnustamine kiitus- ja 

tänukirjadega (2. – 8. klass) 

6. Jooksvad küsimused 

Õppekoordinaator 

 

 juuni 1. Eksamite sooritanud õpilaste põhikooli 

lõpetamisest.  

2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste 

väljaandmine.  

3. Õpilaste tunnustamine kiitus- ja 

tänukirjadega (9. klass) 

4. Lastevanemate tänukirjad (9. klass) 

5. Kooli õppekava üldosa muudatuste 

läbiarutamine ja arvamuse andmine  

6. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine 

ja arvamuste andmine  

 

 august 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine 

2. 1.-8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine 

3. 2021/2022 õa õppe- ja kasvatustöö 

kokkuvõte  ja analüüs 

4. 2021/2022õa HevKo – tugevajavate õpilaste 

tegevuste analüüs 

5. 2021/2022 õa Sisehindamise tulemuste 

läbiarutamine ning ettepanekute tegemine 

tarvilike meetmete rakendamiseks 

6. 2022/2023 õppeaasta eesmärkide seadmine 

7. 2022/2023 üldtööplaani läbiarutamine ja 

kinnitamine; 

8. Kooli kodukorra muudatuste kinnitamine; 

9. Kooli õppekava muudatuste kinnitamine; 

10. 2022/2023 õppeaasta trimestrite ja poolaastate 

ajakava kinnitamine; 

11. Jooksvad küsimused…… 

Direktor 

Õppekoordinaator 

 

 
Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib õppenõukogu otsuse vastu võtta ka side- või 

infotehnoloogiliste vahendite G-MEET kaudu koosolekut kokku kutsumata. 


