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Sissejuhatus 
Uuemõisa Lasteaed-Algkooli üldtööplaan (ÜTP) on dokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaaasta tegevuskava lähtudes arengukavast, 

õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaan vormistatakse alapunktidena, kus konkretiseeritakse igas alapunktis 

kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad. Õppenõukogu arutab läbi ja kiidab heaks kooli üldtööplaani iga 

õppeaasta algul. Üldtööplaani nõuetekohase täitmise kindlustab kooli direktor. Üldtööplaani või selle andmestikku säilitatakse kolm aastat. 

20022/2023 ürituste plaan asub Stuudiumis. 

 

Lasteaia komplekteerimine 

RÜHM LASTE ARV T P 

Vaarikad 20 8 12 

Murakad 19 8 11 

 

Kooli komplekteerimine 

Õpilased 

 Klass Kompl Kokku T P 

1 A 1 19 9 10 

1 B 1 20 10 10 

2 1 23 9 14 

3 1 24 15 9 

4 1 19 10 9 

5 A 1 14 8 6 

5 B 1 16 8 8 

6 1 23 13 10 

1-3 4 86 43 43 

4-6 4 72 39 33 

1-6 8 158 82 76 

 

 

  



 

Õpetajad 
 

 Nimi Ained Ringid Klj 

1.  Maia Tohver direktor, loodusõpetus   

2.  Taimi Sarapuu õppealajuhataja, ajalugu, abiõpetaja   

3.  Aavo Tomingas kehaline kasvatus   

4.  Aire Oruste klassiõpetaja, T tööõpetus, 

pikapäevarühma õpetaja  

liiklusring 4.  

5.  Imbi Mäepere klassiõpetaja, pikapäevarühma 

õpetaja  

Eelkool 5A 

6.  Kaja Ladva kehaline kasvatus   

7.  Kai Puusepp klassiõpetaja, inglise keel, rütmika, 

pikapäevarühma õpetaja  

 2. 

8.  Lehti Tammus õpetaja (inglise keel), 

lasteaia liikumisõpetaja 

inglise keel   

9.  Liivi Mustkivi klassiõpetaja, vene keel, 

pikapäevarühma õpetaja 

Liikumisring  6. 

10.  Mari Vahter abiõpetaja   

11.  Moonika Nerman klassiõpetaja, HEVKO  3. 

12.  Saskia Voogla klassiõpetaja  5B 

13.  Sirje Sinitskaja klassiõpetaja, inglise keel, 

haridustehnoloog, arvutiõpetus, 

pikapäevarühma õpetaja 

robootika  1A 

14.  Stella Rehkalt abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja   

15.  Toomas Vallimäe P tööõpetus puutööring  

16.  Triin Ollema muusika koolis ja lasteaias, 

huvijuht  

pärimus,  

1. kl koor 

 

17.  Triin Ratas klassiõpetaja, pikapäevarühma 

õpetaja, õpiabi  

 1B 

18.  Sirje Kaasik  mudilaskoor, 

plokkflööt 

 



 

19.   Sirje Jätsa lasteaiaõpetaja   

20.  Pille Meeles lasteaiaõpetaja, õppealajuhataja rahvatants  

21.  Johanna Väljas lasteaiaõpetaja   

22.  Pille-Riin Puhm lasteaiaõpetaja   

 

 

Tugipersonal 

1.  Kirsi Rank psühholoog  

2.  Liisa Reimann logopeed  

3.  Maria Võrklaev eripedagoog  

4.  Mirjam Tinno sotsiaalpedagoog   

 

Teenindav personal 

5.  Lea Samarajev majandusjuhataja  

6.  Rando Pajuste infojuht,  programmeerimine 

7.  Ülle Sass raamatukoguhoidja  

8.  Aino Laurand lasteaiaõpetaja abi  

9.  Merilin Palu lasteaiaõpetaja abi, koristaja  

10.  Ene Engmann kokk  

11.  Lea Mikk kokk  

12.  Astra Pärna koka abi  

13.  Sirje Kann koristaja  

14.  Triin Kann koristaja  

15.  Liisi Tormis koristaja  

16.  Uku Trik remondimees  



 

Õppeaasta eesmärgid 

 
Õppe- ja kasvatusprotsess 

1. Väärtusarendus. Väärtuskasvatuse sidumine igapäevase õppetööga 

2. Haridusliku erivajadustega laste õigeaegne väljaselgitamine; HEV-töö täiustamine (mahajäämus õppetöös, koolikohustuse mittetäitmise 

varajane märkamine ja kohene sekkumine). 

3. Vabatahtliku tegevuse väärtustamine, arendamine, rakendamine, tutvustamine maakonnas. 

4. Lõimitud ja projektõppe korraldamine. 

5. Andekate toetamine 

6. VEPA metoodika rakendamise jätkamine koolis ning lasteaias. 

7. Ühise lausepanga loomine tagasisidestamiseks 

 

Koostöö sidusgruppidega 

1. Õppeprotsessi eesmärkide paremaks saavutamiseks kaasata inimesi väljastpoolt ULA-d. Vanemate kaasamine kooliellu. 

2. Vanemate kaasamine kooliellu. 

3. Koostöö arendamine Läänemaa lasteaedade ja koolidega. 

4. Osalemine rahvusvahelistes ja üleriigilistes projektides. 

5. Ühistegevuste korraldamine  lasteaed-kool. 

6. Terviseedendus 

 

Personalitöö 

1. Kogemuste vahetamine ja jagamine. 

2. Personali koolitamine 

 

 Strateegiline juhtimine 

1. Koostöö huvigruppidega 

2. Erinevate koostööprojektide arendamine, ühisprojektide jätkamine ja uute algatamine. 

3. Kooli dokumentide redigeerimine vastavalt seadusandlusele. 

4. Järjepidev sisehindamine 

 



 

 Ressursside juhtimine ja õpikeskkonna kujundamine 

 

1. Koostööprojektide koostamine lähtuvalt arengukava eesmärkidest. Lisarahastuse leidmine. 

2. Füüsilise õpikeskkonna parendamine. 

3. Säästlikkuse ja kokkuhoiu propageerimine õpilaste ja koolitöötajate seas. 

 

ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 

 

Valdkond: Õppe- ja kasvatusprotsess 

Arendustegevuse peamised 

eesmärgid 

1. Väärtusarendus. Väärtuskasvatuse sidumine igapäevase õppetööga 

2. Haridusliku erivajadustega laste õigeaegne väljaselgitamine; HEV-töö täiustamine (mahajäämus 

õppetöös, koolikohustuse mittetäitmise varajane märkamine ja kohene sekkumine). 

3. Vabatahtliku tegevuse väärtustamine, arendamine, rakendamine, tutvustamine maakonnas. 

4. Lõimitud ja projektõppe korraldamine. 

5. Andekate toetamine 

6. VEPA metoodika rakendamise jätkamine koolis ning lasteaias. 

7. Ühise lausepanga loomine tagasisidestamiseks. 

1. Väärtusarendus. Väärtuskasvatuse sidumine igapäevase õppetööga 

Tegevused/ülesanded Aeg Vastutaja Kaasatud või kaasvastutajad 

Pärimuskultuuri tundmaõppimine 

(rahvatants, plokkflööt, 

pärimusring) 

september-juuni huvijuht õpetajad 

Õppekäigud, teatrietendused, 

kontserdid 

september-juuni huvijuht, õpetajad  



 

Tähtpäevade tähistamine september-juuni huvijuht, õpetajad  

Kohtumised kirjanikega ja 

sportlastega 

september-juuni huvijuht, õpetajad  

Sotsiaalpedagoogi tunnid september-juuni sotsiaalpedagoog õpetajad 

2. Haridusliku erivajadustega laste õigeaegne väljaselgitamine; HEV-töö täiustamine (mahajäämus õppetöös, koolikohustuse mittetäitmise 

varajane märkamine ja kohene sekkumine). 

Õpilaste tugiteenuste vajaduste 

väljaselgitamine 

september-oktoober õppealajuhataja õpetajad, logopeed, eripedagoog, 

sotsiaalpedagoog, psühholoog 

Vajadusel tugiteenuse pakkumine september-juuni õppealajuhataja õpetajad, logopeed, eripedagoog, 

sotsiaalpedagoog, psühholoog 

Tuge vajavate õpilaste osalemine 

konsultatsioonitundides ja 

individuaaltundides 

september-juuni õpetajad, abiõpetajad  

Muukeelsete õpilaste toetamine  september-juuni õppealajuhataja õpetajad, abiõpetajad 

3. Vabatahtliku tegevuse väärtustamine, arendamine, rakendamine, tutvustamine maakonnas. 

Välisvabatahtlike vastuvõtmine ja 

koordineerimine 

september-juuli huvijuht  

Loomapääste grupile annetuste 

kogumine toidu näol 

oktoober huvijuht õpetajad 

Vabatahtliku töö tutvustamine 

maakonnas 

oktoober - juuni huvijuht  



 

4. Lõimitud ja projektõppe korraldamine. 

Ainepäevad, -nädalad september-juuni õpetajad, huvijuht  

Õuesõppetunnid september-juuni õpetajad  

Raamatukogutunnid september-juuni õpetajad  

5. Andekate toetamine 

Õpilaste andekuse 

väljaselgitamine 

september-juuni õpetajad  

Õpilaste ettevalmistamine ja 

juhendamine aineolümpiaadiks  

september-juuni õpetajad  

Osalemine õpilasvõistlustel, 

olümpiaadidel 

september-juuni õpetajad  

Õppetegevuse rikastamine 

õppekäikudega 

september-juuni õpetajad  

Direktori vastuvõtt parimatelele, 

tublide õpilaste tunnustamine 

mai direktor õpetajad 

6. VEPA metoodika rakendamise jätkamine koolis ning lasteaias. 

VEPA metoodika rakendamise 

jätkamine koolis ning lasteaias. 

september-juuni direktor õpetajad 



 

VEPA metoodika koolitus 

õpetajale 

september-veebr õppealajuhataja  

7. Ühise lausepanga loomine tagasisidestamiseks. 

Ühise lausepanga loomine 

tagasisidestamiseks Stuudiumis. 

märts õppealajuhataja õpetajad 

 

Valdkond: Koostöö sidusgruppidega 

Arendustegevuse peamised 

eesmärgid 

1. Õppeprotsessi eesmärkide paremaks saavutamiseks kaasata inimesi väljastpoolt ULA-d. Vanemate 

kaasamine kooliellu. 

2. Vanemate kaasamine kooliellu. 

3. Koostöö arendamine Läänemaa lasteaedade ja koolidega. 

4. Osalemine rahvusvahelistes ja üleriigilistes projektides. 

5. Ühistegevuste korraldamine  lasteaed-kool. 

6. Terviseedendus 

1. Õppeprotsessi eesmärkide paremaks saavutamiseks kaasata inimesi väljastpoolt ULA-d. 

Tegevused/ülesanded Aeg Vastutaja Kaasatud või kaasvastutajad 

Vabatahtlike ja vilistlaste 

kaasamine ürituste läbiviimisel 

september-juuni huvijuht õpetajad 

Võrgustikutöö erinevate lasteaia 

ja kooliga seotud asutustega 

september-juuni huvijuht, direktor õpetajad 

2. Vanemate kaasamine kooliellu. 



 

Ühisüritused vanematega september-juuni huvijuht direktor, õpetajad 

Lasteaias lapsevanemate 

koolitamine. Õpiringid 

digiseadmete liigkasutamisest 

sõltuvuse ennetamiseks. 

september-juuni õpetajad lapsevanemad 

Vestlusringid vanematele laste 

toetamiseks 

september-juuni õppealajuhataja õpetaja 

3. Koostöö arendamine Läänemaa lasteaedade ja koolidega. 

Mudilaskooride ühine laululaager november huvijuht  

Teiste koolide kutsumine ULA 

üritustele 

september-juuni huvijuht  

Palivere kooli kvaliteedimärgise 

taotlemise toetamine 

september-märts huvijuht  

Maakondlike olümpiaadide 

ettevalmistamine ja läbiviimine 

september-juuni õppealajuhataja õpetajad 

4. Osalemine rahvusvahelistes ja üleriigilistes projektides. 

Euroopa Solidaarsuskorpus september-juuni huvijuht  

Erasmus+ september-juuni huvijuht  

KIKi projektides osalemine september-detsember direktor  



 

PEATU, VAATA, VEENDU september huvijuht  

Maailmakoristuspäevast osavõtt september huvijuht õpetajad 

5. Ühistegevuste korraldamine  lasteaed-kool. 

isadepäev november huvijuht  

mardi-, kadripäev november huvijuht  

jõululugemine detsember huvijuht  

ettelugemise päev oktoober huvijuht  

õpetajate päev oktoober huvijuht, majandusjuhataja  

6. Terviseedendus 

Tervisenõukogu tegevus september-juuni tervisenõukogu esimees tervisenõukogu liikmed 

Võta aega liikumiseks! aprill huvijuht õpetajad 

 

Valdkond: Personalitöö 

Arendustegevuse peamised 

eesmärgid 

1. Kogemuste vahetamine ja jagamine. 

2. Personali koolitamine 

1. Kogemuste vahetamine ja jagamine. 

Tegevused/ülesanded Aeg Vastutaja Kaasatud või kaasvastutajad 



 

Õpetajalt-õpetajale kogemuste ja 

metoodiliste materjalide jagamine 

õpetajate töötoas, veebis ja 

kogukonnas. 

september-juuni õppealajuhataja õpetajad 

Inglise keele ainenõukogu töö 

käivitamine koolis 

september-november inglise keele õpetaja  

Inglise keele materjalide panga 

loomine ja täiustamine 

september-juuni inglise keele õpetaja  

2. Personali koolitamine 

Meeskonnakoolituse 

korraldamine.  

september-juuni direktor kogu personal 

Kovisiooni koolitusel osalemine. september-juuni direktor  

Muukeelsete õpilaste toetamiseks  

õpetajate koolitamine. 

september-juuni direktor  

Kriisikäitumisega seonduvatel 

koolitustel osalemine. 

september-juuni direktor  

HEVKO koolitamine september-juuni direktor HEVKO 

Evakuatsiooniõppus oktoober direktor õpetajad 

Erinevate haridustehnoloogiliste 

rakenduste tutvustamine, 

arendamine ja juurutamine – 

september-juuni haridustehnoloog õpetajad 



 

ULA-s oleva digitehnoloogia 

aktiivne kasutamine 

Pärimuskoolitus september-juuni huvijuht  

HIT koolitus/õppereis september HEVKO  

 

Valdkond: Strateegiline juhtimine 

Arendustegevuse peamised 

eesmärgid 

1. Koostöö huvigruppidega 

2. Erinevate koostööprojektide arendamine, ühisprojektide jätkamine ja uute algatamine. 

3. Kooli dokumentide redigeerimine vastavalt seadusandlusele. 

4. Järjepidev sisehindamine 

1. Koostöö huvigruppidega 

Tegevused/ülesanded Aeg Vastutaja Kaasatud või kaasvastutajad 

Lastevanemate üldkoosoleku 

ettevalmistamine ja läbiviimine 

september direktor õppealajuhataja, õpetajad 

Klassi- ja rühmakoosolekute 

läbiviimine 

september õpetajad  

Iganädalased esmaspäevased 

infohommikud õpetajatega 

september-juuni direktor õppealajuhataja, õpetajad 

Õpetajate töökoosolekud koolis ja 

lasteaias.  

september-mai direktor, õppealajuhataja õpetajad 



 

Hoolekogu koosolek oktoober direktor  

Koolielu kajastamine meedias 

(kooli kodulehel, FB-s) 

september-juuni direktor õppealajuhataja, õpetajad, 

huvijuht, infojuht 

Koostöö noortekeskusega september-juuni huvijuht  

Koostöö õpilasaktiiviga september-juuni huvijuht  

2. Erinevate koostööprojektide arendamine, ühisprojektide jätkamine ja uute algatamine 

PEATU, VAATA, VEENDU september huvijuht  

Eramus+  projekti 

ettevalmistamine. 

september-märts huvijuht  

3. Kooli dokumentide redigeerimine vastavalt seadusandlusel 

Sisehindamise korra uuendamine oktoober direktor õppealajuhataja 

Sisehindamise aruande 

koostamine, selle 

tulemuste analüüs 

november direktor õppealajuhataja, õpetajad 

Arengukava uuendamine november-detsember direktor õppealajuhataja, õpetajad 

Tugiteenused ja nende 

rakendamise korra uuendamine 

oktoober HEVKO, tugispetsialistid õppealajuhataja 

Ametijuhendite kaasajastamine oktoober direktor õpetajad 



 

Personalialase dokumentatsiooni 

koostamine (töölepingute 

uuendamine, muudatuste 

vormistamine) 

september, jaanuar direktor  

4. Järjepidev sisehindamine 

Õpetajate töökavade esitamine september, jaanuar õppealajuhataja õpetajad 

Õppenõukogu koosolek 

● Kooli üldtööplaani 

kinnitamine 2021/2022 

õppeaastaks 

september direktor õppealajuhataja, õpetajad 

Õppenõukogu koosolek 

● Õpilaste järgmisesse 

klassi üleviimine. 

juuni direktor õppealajuhataja, õpetajad 

Õppenõukogu koosolek 

● Õppeaasta analüüs 

august direktor õppealajuhataja, õpetajad 

Stuudiumi täitmise jälgimine september-juuni õppealajuhataja õpetajad 

 

Valdkond: Ressursside juhtimine ja õpikeskkonna kujundamine 

Arendustegevuse peamised 

eesmärgid 

1. Koostööprojektide koostamine lähtuvalt arengukava eesmärkidest. Lisarahastuse leidmine. 

2. Füüsilise õpikeskkonna parendamine. 

3. Säästlikkuse ja kokkuhoiu propageerimine õpilaste ja koolitöötajate seas. 

1. Koostööprojektide koostamine lähtuvalt arengukava eesmärkidest. Lisarahastuse leidmine. 



 

Tegevused/ülesanded Aeg Vastutaja Kaasatud või kaasvastutajad 

Keskkonnateadlikkust 

suurendavad KIK-i projektid 

september-oktoober direktor õpetajad 

Solidaarsuskorpus september-oktoober huvijuht  

2. Füüsilise õpikeskkonna parendamine vastavalt riiklikus õppekavas sätestatud nõuetele. 

Õpetajate liitumine opiq 

keskkonnaga 

september direktor õpetajad 

Mänguväljaku atraktsioonide 

parandamine ja uuendamine. 

juuni majandusjuhataja direktor 

Kooli mänguväljaku arendamine. juuni direktor direktor 

Lasteaias akende vahede remont.  juuli majandusjuhataja direktor 

Vahesaali põrand august majandusjuhataja direktor 

2. korruse õpetajate tuba juuli majandusjuhataja direktor 

Rattahoidikute juurde soetamine. aprill majandusjuhataja direktor 

3. Säästlikkuse ja kokkuhoiu propageerimine õpilaste ja koolitöötajate seas. 

Inventuuri läbiviimine  november majandusjuhataja direktor, õpetajad 

Säästliku majandamise ja september-juuni majandusjuhataja kogu personal 



 

kokkuhoiupoliitika rakendamine 

ULA  igapäevaelus 

 

 

 
 


