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2022/2023 ÕA. HUVITEGEVUSE TÖÖPLAAN
TEGEVUS
Kooliaasta avaaktus
Sügisene spordipäev
Sügisnäitus
Muusikapäeva tähistamine (kontsert)
Õpetajate päev
Pildistamine
Kodanikupäeva tähistamine (viktoriin)
Sügiskontsert, isadepäev
Mardi- ja kadripäeva tähistamine
Stiilinädal
Halloweeni tähistamine
Adventide tähistamine
Klasside / koolimaja kaunistamine
Jõulupidu
Jõuluhommik kirikus
Talispordipäev
Sõbrapäev/stiilipäev
EV aastapäev
Ettelugemispäev
Emakeelenädal
Väljakutse „Kuldre Kool liigub“

AEG

Vastutajad
1. sept
huvijuht
september
kehalise kasv. õp.
21.-23. sept
huvijuht
1. okt
Huvijuht,
muusikaõpetaja
5. okt
Huvijuht/
9 kl klassijuhataja
oktoober/november Huvijuht,
klassijuhatajad
26. nov
Huvijuht
/ajaloo
õpetaja
november
Huvijuht/
ringijuhendajad
november
Huvijuht/rinigjuhendaja
26. - 30. okt
Huvijuht /
ÕE
1. nov
Huvijuht /ÕE
detsember
Huvijuht / ÕE / 9. klass
detsember
Huvijuht/
klassijuhatajad
detsember
Huvijuht/
ringijuhendajad/
klassijuhatajad
detsember
Huvijuht
jaanuar
Huvijuht
/klassijuhatajad
14. veeb
Huvijuht /
ÕE
23. veeb
Huvijuht/
ringijuhendajad
14. märts
Ringijuhendaja

Kevadkontsert, emadepäev

13.- 17. märts
15.märts –
aprill
mai

Õpilastööde näitus

mai

Kevadine spordipäev

mai/juuni

9 kl. tutipäev

Mai/juuni

ringijuhendaja
15. huvijuht
Huvijuht/
ringijuhendajad
Huvijuht/
ringijuhendajad
kehalise kasv.
klassijuhatajad
Huvijuht /

õp.,

Parimate õppurite ja sportlaste vastuvõtt
Õppeaasta lõpetamine

juuni
13. juuni

9. kl. lõpupidu

juuni

Kooliastmete teatrikülastused

sept. - mai

Õppekäigud, ekskursioonid, väljasõidud

sept. - juuni

Erinevad loengud / etendused koolis
Erinevad jooksvad üritused, projektid
Kooli seinaleht (igal kuul erinev klass)

sept. - juuni
sept. - juuni
sept. - juuni

8 kl. klassijuhataja
Huvijuht
Huvijuht/
direktor
Huvijuht /
9. kl klassijuhataja
Huvijuht /
klassijuhatajad
Huvijuht /
ringijuhendajad /
klassijuhatajad
Huvijuht/õpetajad
Huvijuht/õpetajad
Huvijuht,
kõik
klassijuhatajad

KÕIK
KUUPÄEVAD
VÕIVAD TÖÖ
KÄIGUS
VASTAVALT
VAJADUSELE
MUUTUDA
HUVIRINGID
Tegevuskavade
koostamine
huviringide august 2021
avamiseks
Huviringide nimekirjade koostamine
sept

Huvijuht /
ringijuhendajad
Huvijuht /
ringijuhendajad
Huvijuht
Huvijuht

Huviringide tunniplaani koostamine
Ülevaate koostamine õpilaste ringides
osalemise kohta
Huviringi päevikute kontroll ekoolis
Projekti rahastusega ringide koordineerimine

sept
okt

Huvialaringide juhtide tööanalüüside
koostamine

juuni

Kooli esindamine võistlustel, konkurssidel,
kontsertidel, näitustel jne.
Osalemine noorkotkaste ja kodutütarde töös
Ringitundide külastus ja tegevuse analüüs
Kooliraadio töö jätkamine ja arendamine.

sept. - juuni

Ringijuhendajad

sept. – aug.
sept. - juuni
sept.-juuni

Ringijuhendaja
Huvijuht
ringijuhendaja
huvijuht

sept. - juuni

Huvijuht

mai
sept. - juuni

Huvijuht
Huvijuht

sept. - juuni
sept.-mai

Huvijuht
Huvijuht

ÕPILASESINDUS
Õpilasesinduse töökoosolekute läbiviimine 1x
nädalas
Õpilasesinduse küsitlus õpilastele
Õpilasesinduse töö suunamine, jälgimine,
nõustamine ja analüüs
ÕE kaasamine kooli arendustegevusse.
Nutiseadmete kasutamine vahetundides.

sept. - juuni
sept. - juuni

Huvijuht
Huvijuht /
ringijuhendajad
Huvijuht /
ringijuhendajad

Nutiseadmete
kasutamise
reguleerimine
vahetundide ajal (nutivaba alade määramine)
Kooli puhkenurga täiendus
Sept.-mai.
ÕE töö koordineerimine (ÕE tööplaan)
sept. - juuni

Huvijuht
Huvijuht

ÜLDINE
Informatsiooni
uuendamine
stendil,
facebookis
2022 huvitegevuse eelarve koostamine
Õppeaasta huvitöö kokkuvõtte koostamine
Autahvli koostamine

kodulehel, sept. - juuni

Huvijuht /
klassijuhatajad
oktoober
Huvijuht
august
Huvijuht
sept,
dets, Huvijuht
märts
Koostöö noortekeskuse, rahvamaja, kaitseliidu, teiste sept. - juuni
Huvijuht
koolidega

