Tallinna Kivimäe Põhikooli õppenõukogu tööplaan 2016/ 2017 õppeaastal
Õppenõukogu peamised ülesanded
1. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning õppe-ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
2. Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.
3. Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.
Õppenõukogu tegevusse kaasatakse vajadusel õpilasesinduse poolt nimetatud õpilane.
4. Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.
Päevakord

Teema käsitus

Vastutaja(d)

november

Õppenõukogu nr 1 16/17
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
Trimestrid-tagasiside muudatuse kohta, hindamine ja
2. I trimestri õppe- kasvatustöö analüüs
õpitulemused.
3. Kooli kodukorra reeglite ja koolikohustuse täitmine Koolikohustuse täitmise analüüs.
HEV õpilaste edasijõudmisest, õpiabi tulemuslikkus.
4. HEV õpilased, nõustamine ja õpiabi

Maie Sepp
Klassijuhatajad
Klassijuhatajad
Ruth Nilgo,
Viktoria Tohv
veebruar

Õppenõukogu nr 2 16/17
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2. II trimestri õppe-kasvatustöö analüüs

3. Tugisüsteemide rakendumine, tegevuse analüüs
4. Kooli raamatukogu komplekteerimine 2016/ 17 õa

Aeg

Maie Sepp
Klassijuhatajad
HEV õpilaste edasijõudmine, konsultatsioonitundide Ruth Nilgo,
rakendamise tulemuslikkus õppetöös mitterahuldavalt Viktoria Tohv
edasijõudnud õpilastele.
Kooli raamatukogu kogude komplekteerimise
Loreen Ojapõld
kooskõlastamine.

mai

Õppenõukogu nr 3 16/17
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2. III trimestri ja õppeaasta õppe-kasvatustöö analüüs
3. Kooli sisehindamine
4. HEV õpilaste edasijõudmine.

5. Õpilaste tunnustamine
6. Õpilase järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale
õppetööle jätmine
7. Kooli arengukava tegevusplaani analüüs

Sisehindamise tulemused, analüüs ja järeluste
tegemine.

Maie Sepp
Klassijuhatajad
Juhtkond

Kiituskirjaga tunnustamine.
Kooli aukirjaga tunnustamine (Õpilaste tunnustamise
kord alusel).
8. klassi õpilase tunnustamine korrektsete ning
nõuetekohaselt vormistatud õppevahendite eest.

Klassijuhatajad

Otsuste vastuvõtmine õppetöö aruannete põhjal.

Klassijuhatajad

Arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine.

Maie Sepp

juuni

Õppenõukogu nr 4 16/17
1. Põhikooli lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine

2. Õpilaste tunnustamine
3. Õppeperioodi lõpetamine

Põhikooli kiitusega lõpetamine.
Kooli auraamatusse sissekande tegemine.
9. klassi õpilase tunnustamine mälestusesemega
(Õpilaste tunnustamise kord).
Trimestrid-tagasiside muudatuse kohta, hindamine ja
õpitulemused.

Klassijuhatajad
Klassijuhatajad

Juhtkond

august

Õppenõukogu nr 5 16/17
1. Õppenõukogu nr otsuste täitmisest
2. Täiendava õppetöö lõpetamine
3. 2016/17 õa töö kokkuvõtte analüüs ja hinnangu
andmine
4. 2017/18 õa üldtööplaani arutelu ja kinnitamine
5. Muutused kooli õppekavas ja tunnijaotusplaanis
6. Tunniplaanide kooskõlastamine

Järgmisesse klassi üleviimine ja/või klassikursuse
kordamine.
Kooli õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste analüüs,
hinnangu andmine.
Üldtööplaani kinnitamine.
Muudatuste kooskõlastamine.
Tunniplaanide kehtestamine.

Maie Sepp
Aineõpetajad,
klassijuhatajad
Juhtkond
Juhtkond
Juhtkond
Lehti Rauk

