
Vormsi Lasteaed-Po hikooli ü ldto o plaan 
2021/2022 

 

Vormsi kool – parim paik, kus õppida! 

I Üldsätted 
 

Üldtööplaanis 2021/2022 õppeaastaks seatud kooli tegevuse üldeesmärgid on läbi arutatud ja 

heaks kiidetud kooli õppenõukogu koosolekul 30.08.2021. Vormsi Lasteaed-Põhikooli 

töötajad lähtuvad oma tegevuse planeerimisel kooli üldeesmärkidest ja tegevustest.  

 

II Peamised üldeesmärgid 2021/2022 õppeaastal: 
 

Õppijate arengu mitmekülgne toetamine. 

Õpetajate eneseareng.  

VLP positiivne kuvand ja teadvustatud identiteet.  

 

III Õppeaasta tegevuskava 
 

Õppeaasta on jaotatud 4 veerandiks, iga õppeveerandil on üks üldine kaugõppijate 

kontaktsessioon. Õppeaastas on 5 vaheaega.  

Õppeveerandite, vaheaegade ja sessioonide ajad: 

õppeperiood õppeperioodi aeg vaheaeg sessioon 

 

1.veerand 

 

 

1.09.2020 – 5.11.2020 

 

 

25. – 31. 10 

 

22. – 26.10 

 

2.veerand 

 

 

6.11.2020 – 21.01.2021 

 

 

23.12 – 9.01 

 

10.01 – 14.01 



 

3.veerand 

 

 

22.01.2021 – 1.04.2021 

 

 

28.02 – 6.03 

 

21.03 – 25.03 

 

4.veerand 

 

 

2.04.2021 – 13.06.2021 

 

25.04 – 1.05 

 

30.05.– 3.06 

 

Õppeaastaks on planeeritud 6 õppenõukogu koosolekut. Lisaks võivad toimuda erakorralised 

õppenõukogu koosolekud.  

Lisaks õppenõukogule toimuvad iganädalased töökoosolekud, kus arutatakse õppetööd 

puudutavat ning korralduslikke küsimusi. 

 

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

Eesmärk Tegevused Aeg  Vastutajad 

Töö dokumentidega 

 

Uus töötajate konkursi korraldamise 

kord. 

Töökeskkonna riskianalüüs. 

Andmekaitse dokumentide 

uuendamine. 

Korraliste dokumentide haldamine. 

LA kuuplaanidesse muusika, inglise 

keel. 

September 

2021 

 

pidev 

direktor 

Lasteaia pedagoogilise 

nõukogu süsteemi 

sissetöötamine 

Pedagoogiline nõukogu koosolek 

vähemalt 2 korda aastas. Vajadusel 

lisakoosolekud.  

Augusti 

lõpp –

septembri 

algus; mai 

direktor 

Osaliselt veebi teel 

läbiviidav õpe on 

kooskõlas distantsõppe 

määratlusega riiklikul 

tasandil. 

Teema hoidmine konstruktiivses 

arutelus.  

 

läbivalt Direktor 

Tööohutus, töökeskkond Koolijuht läbib vastava koolituse. 

Vajaduste ja võimaluste kaardistamine, 

Detsember 

Veebruar 

direktor 



vajalike meetmete sisseviimine, 

rakendamine. 

aprill 

 

PERSONALIJUHTIMINE 

Eesmärk Tegevused Aeg  Vastutajad 

Arenguvestluste 

(koostöövestluste) 

läbiviimine. 

Meeskonnavestlus lasteaia töötajatega. 

Arenguvestlused töötajatega  

 

 

Märts-

aprill 

oktoober 

direktor 

Kooli õpetajate üksteiselt 

õppimise programmi 

väljatöötamine. 

Seatakse sisse koosolekute süsteem. 

Individuaalsete arengueesmärkide 

seadmine, kogemuste vahetamine, 

tagasiside üksteisele. 

Oktoober 

 

läbivalt 

 

direktor 

Ühistegemised  Ühiskoolitus  

Õppeaasta algus 

Õpetajate päev 

Õppeaasta lõpp 

August 

September 

Oktoober 

juuni 

direktor 

Töötervishoid Tervisekontrolli läbiviimise 

korraldamine  

märts direktor 

 

RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Eesmärk Tegevused Aeg  Vastutajad 

Üldtööplaani ja 

arengukavaga kooskõlas 

eelarve. 

Eelarve analüüs ja koostamine. 

 

September

-oktoober 

direktor 

Remonttööd:  

Kool: ventilatsioon- 

tellitud seadmed; 

Postkontori 

ümberkolimisega 

seonduvad tööd (uks) 

Vajalike remonttööde kaardistamine ja 

teostamise korraldamine koostöös 

kooli pidajaga. 

 

 

 

 

 

direktor 



Õp toa sanitaarremont, 

siseaken 

Ettepanek koolipidajale  

Teed, rajad sillutisega 

ümber kooli ja lasteaia. 

LA lasteaia hoov, nn 

kohalikud objektid. 

 

Kehalise kasvatuse 

tundide läbiviimise 

võimalused (sisetunnid, 

välistunnid) 

Staadioni kasutamine. 

Sisetundide võimaluste kaardistamine. 

  

 

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Eesmärk Tegevused Aeg  Vastutajad 

Toimuv koostöö on 

teadvustatud ja pildil. 

Ürituste ja projektide süsteemne 

kajastamine veebilehel, vastavalt 

olukorrale meedias. 

pidev direktor 

Kommunikatsioon ja 

tagasiside huvigruppide 

vahel kogukonnas on 

eesmärgistatud ja 

regulaarne. 

Lastevanemate üldkoosolekud 

Tagasisideküsituste läbiviimine 

koolikogukonna huvigruppidele. 

 

 

September  

September

-oktoober 

 

direktor 

Lastevanemate 

kaasamine 

Ettepanek: 1 üritus lastevanemate 

vedamisel. 

  

 

ÕPPE – ja KASVATUSTÖÖ 

Eesmärk Tegevused Aeg  Vastutajad 

Õpilase toetamise 

süsteemi kujundamine. 

Erisuste kaardistamine ja õpilaste 

toetamine koostöös eripedagoogiga. 

Individuaalsete arenguplaanide 

 

september, 

 

Direktor,  

HEVKO 



koostamine. Plaanide hindamise ja 

täiendamise süsteemi elluviimine. 

Eksperthinnangute läbiviimine, 

individuaalsete arengukaartide 

täitmine. 

 

 

november

aprill 

Distantsõppe lahenduste 

rakendamine kohalikele 

õpilastele (kerged 

haigused, e-päevad). 

Veebitundidesse õpilaste kaasamine. 

Toimiva kommunikatsioonimustri 

harjutamine. 

 pidev Direktor 

Huvitegevuste 

süsteemsuse tekitamine 

ja tagamine. 

Vallaga: hiiu kannel, saalihoki? 

Koolis: tants (Madli), matkad, 

Kaitseliit, rootsi keel,  

Huvitegevusprojektid, ürituste 

läbiviimine nii koolis kui koostöös 

valla noorsoo ja kultuuritegevuste eest 

vastutava töötajaga vallas. 

 

September 

 

 

 

 

pidev 

Direktor, 

õpetajad 

 

IV Õppenõukogu tegevus 
 

Kooli õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse 

kooli üldtööplaanis. 

Õppenõukogu ülesanneteks on oma pädevuse piires kooli õppe- ja 

kasvatustöö korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning pädevuse piires kooli 

juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. 

Õppenõukogu koosolek võib toimuda vajadusel ka elektrooniliselt. 

Õppenõukogu 

toimumise aeg 

Tegevus 

September (augusti Õppeaasta kokkuvõte. 



lõpp) Üldtööplaani kinnitamine. 

Hoolekogu liikme valimine. 

Õpilaste koosseis uue õppeaasta alguses. 

Oktoober I õppeveerandi kokkuvõte. 

 

Jaanuar II õppeveerandi kokkuvõte. 

II poolaasta üldtööplaani täpsustamine. 

Märts III õppeveerandi kokkuvõte. 

Õppekava muudatused. 

Juuni Täiendava õppetöö, järgmisse klassi 

üleviimise otsustamine. 

Tunnustamise otsustamine. 

Juuni Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse 

väljaandmise otsutamine. 

Põhikooli lõpetajate tunnustamise 

otsustamine. 

 

August Õppeaasta kokkuvõte. 

Järgmise õa üldtööplaani kinnitamine. 

Hoolekogu liikme valimine. 

Õpilaste üleviimine, õpilaste koosseis uue õppeaasta alguses. 

 

VI Kalenderplaan  

 
VLP ürituste kalenderplaan täieneb ning jooksev seis on kajastatud VLP Google kalendris. 

Esialgne kava I poolaaasta: 

September 

Üritus Eeldatav kuupäev Vastutaja 

Õppeaasta algus 1.sept  

Kullamaa looduslaager 8.-9 sept Elle 

Rannarootsi projekt 29.09 Age 

Muinasjutuvestmine 23.09? Ene 

Mihklipäev 27-1.10, laat 30.09 Ene- näitus, Madli - laat 

   



-  

Oktoober 

Õpetajate päev 5.okt Elle, Age 

Rannarootsi projekt 13.okt Age 

Rakett 69 õpihuvilaager 20-22 okt Age 

Kaitseliidu programm 22-24 okt  

 

November 

Isadepäev?   

Rannarootsi projekt Vormsil 17.11 Age 

Kaitseliidu programm 19-21 nov  

   

 

Detsember 

1. advent   

Jõulunädal   

Jõulupidu   

   

VII Huvitegevus 

 
Kooli huviringid:  

tantsuring (Madli Tarjus),  

matkad (Elle Palmpuu),  

rootsi keel (Eva-Tiina Põlluste),  

 

Koostöös Kaitseliiduga: kaitseliidu tegevused  

 

 

Vormsi valla noorsootöö raames huvitegevused:  

Talharpa 

 

 
 
  
Kooskõlastamine õppenõukogus 30.08.21. 


