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Rõuge Põhikooli üldtööplaan 2021/2022 õppeaastal 

Üldtööplaanis võib õppeaasta jooksul toimuda muudatusi. 

Üldtööplaani tegevuskavas olevad sündmused on leitavad kooli kodulehelt kalendrist.  

Kooli trimestrite ajad: 

I trimester 1.09.2021-28.11.2021 

II trimester 29.11.2021-13.03.2022 

III trimester 14.03.2022-13.06.2022 

 

Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt on 2021/2022 õppeaasta koolivaheajad: 

I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a; 

II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a; 

III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a; 

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a; 

 V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a. 

Põhikooli lõpueksamid 2022 

Eesti keel 30.05.2022 

Matemaatika (kirjalik) 6.06.2022 

Valikeksam 14.06.2022 

 

Rõuge Põhikooli õppe- ja kasvatustöö põhieesmärgid 2021/2022 õppeaastal: 

 Õpilased õpivad turvalises ja individuaalset arengut toetavas keskkonnas. 

 Rakendatud on nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtted. 

 Õpilased on keskkonna- ja terviseteadlikud, ettevõtlikud, aktiivsed ja liikuvad. Huviharidus ja- 

tegevus on süsteemne. 

 Kooli söökla on tunnustatud mahemärgisega ning rakendunud on Taimse Teisipäeva programm. 

 Koostatud on kooli arengukava 2021-2026. 

Valdkondade tegevused ja ülesanded eesmärkide saavutamiseks: 

Eestvedamine ja juhtimine 

Kooli juhtkonna nõupidamised toimuvad iga nädala esmaspäeval esimese ja teise tunni ajal. 

Koosolekute käigus analüüsitakse eelnenud koolinädalat ja arutatakse läbi alanud koolinädal. Koosoleku 

protokollib kooli sekretär. Info edastatakse kooli töötajatele e-posti teel ja õpetajate infominutitel, mis 

toimuvad igal esmaspäeval peale teist tundi vahetunnis. Kooli töötajate töökoosolekud toimuvad iga kuu 

teisel teisipäeval. Töökoosolekutel tegeletakse nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtete rakendamise 

analüüsi ja planeerimise, pedagoogiliste küsimuste lahendamise ning arengukava koostamise ja 

tegevuste analüüsiga. 

Korralised õppenõukogu koosolekud toimuvad detsembris, märtsis, juunis kahel korral ja augustis. 

Õppenõukogu tööplaan avaldatakse kooli kodulehel. 
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Personalijuhtimine 

Toimub töötajate ametijuhendite täiustamine ja koostatakse kooli palgakorraldusjuhend. Õppeaasta 

jooksul toimuvad personali koolitused, õpetajad osalevad nii individuaalsetel ainealastel kui ka 

meeskonnakoolitustel. Ühiselt osaletakse õpetajate töö toetamiseks veebikoolitusel „Kuidas õpetajana 

hästi hakkama saada ja õhinaga õpetada“. Koolitus kestab augustist novembrini ja planeeritud on ühised 

arutelud koolituse käigus ning lõppedes. Rõuge Põhikooli on liitunud TÜ Kaasava hariduse 

täiendkoolituse programmiga, milles osalevad õppejuht, HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog, 

eripedagoog, väikeklassi klassiõpetaja ja 1. klassi klassiõpetaja. Koolitused toimuvad kord kuus 

neljapäevast laupäevani ja programm kestab terve õppeaasta. 

Koolijuht, huvijuht ja neljanda klassi klassiõpetaja osalevad Liikuma kutsuva Kooli programmi 

sügisseminaril, et koolis programmi edasi viia ja osata õpilaste seas liikumist veelgi enam propageerida.  

Õppeaasta vältel läbivad koolitöötajad töötervishoiukontrolli. Kooli keskkonna turvalisemaks ja 

tervisesõbralikumaks kujundamise toetamiseks osalevad kooli puhastusteenindajad ja köögi töötajad 

puhastusteeninduse koolitusel. Ühel puhastusteenindajal võimaldatakse õppida VKHKs töökohapõhises 

õppes puhastusteenindaja-juhendaja üheaastases õppes. Juhtkond korraldab töötajatega arenguvestluste 

läbiviimine ja kevadel koostöövestlused õpetajatega. 

Koostöö huvigruppidega 

Rõuge Põhikooli huvigrupid on lapsevanemad, hoolekogu, kooli pidaja, loodav vilistlaskogu, 

õpilasesindus, Võru linna ja Rõuge valla huvikoolid, raamatukogud ning haridusasutused, Rõuge 

Koostöökeskus, Rõuge Noorsootöökeskus, Rõuge Lasteaed, Rõuge Rahvamaja, MTÜ-d, Kaitseliidu 

Võrumaa malev ja ettevõtjad. 

Toimuvad regulaarsed hoolekogu koosolekud ja hoolekogu on aktiivselt kaasatud koolielus ning selle 

parendamises. Koostöös hoolekoguga kutsutakse kokku vilistlaskogu. Jätkub koostöö vilistlaskooriga 

Helikoor. Õpilaste ettevõtlikkuse suurendamiseks toimub koostöö valla ettevõtjatega. Õppeaasta lõpus 

viiakse läbi rahulolu küsitluste õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele, küsitluste tulemustega 

arvestatakse järgmise õppeaasta planeerimisel.  

Kool jagab huvigruppidele infot kooli tegevuste ja sündmuste kohta kooli kodulehel, sotsiaalmeedias 

ning Rõuge valla infolehes. 

Ressursside juhtimine 

Kooli laste mänguväljaku korrastamine ja õuesõppeklassi kasutuskõlbulikuks kujundamine. Lisandub 

uus, valla kaasava eelarve raames hangitud, laste mänguväljaku osa. Kehtestada tuleb mänguväljaku 

kasutamise kord.  

Distants- ja hübriidõppes parema tulemuse saavutamiseks täiendatakse klassiruumide digivahendite 

võimekust. Lisaks selgitatakse septembris välja  õpetajate digitehniliste vahendite vajadus võimaliku 

distantsõppe tingimustes.  

Kool on üle läinud elektroonilisele dokumendihaldussüsteemile. Koolisisese infoliikumise süsteemi 

analüüs ja täiendamine. 

Leitakse võimalused paberkonteineri toomiseks kooli territooriumile ja alustatakse vana käsitööhoone 

asemele kodunduse ning käsitööklassi ehitamise protsessiga. Õpilaste liikumisharjumuse 

soodustamiseks hangitakse juurde jalgratta hoidikuid. 
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Õppe- ja kasvatustöö 

Rõuge põhikoolis alustab 2021/2022 õppeaastal õppimist 176 õpilast. Riikliku lihtsustatud õppekava 

alusel õpib koolis 1 õpilane. Haridusliku erivajadusega õpilasi on kooli nimekirjas 56, kellest üldtuge 

vajab 35, tõhustatud tuge 14 ja erituge 7 õpilast. Koolis töötab 0,8 koormusega sotsiaalpedagoog ja 

täiskoormusega eripedagoog. Logopeedi teenust osutatakse 8-le õpilasele, vajadus on 14-l. Vastavalt 

vajadusele töötavad koolis õpilastega tugiisikud. Juhtkond teeb pidev koostöö HEV koordinaatoriga, 

Rõuge Koostöökeskuse, Rõuge valla Sotsiaalosakonna ja HARNO Kagu-Eesti bürooga. Uue õppeaasta 

planeerimisel toimub koostöökoosolek Rõuge koostöökeskuse, klassi- ja aineõpetajate ning 

juhtkonnaga. 

Koostöö lapsevanemate ja klassijuhatajate vahel on usaldusväärne ja põhineb mõlemapoolse aktiivsuse 

printsiibil. Probleemide lahendamisega tegeletakse nende tekkimisel, kokkulepped dokumenteeritakse. 

Kord aastas viib klassijuhataja iga lapse ja tema vanematega läbi arenguvestluse.  

Õppeaasta alguses lepitakse pikapäevaõpetajate ja juhtkonna vahel kokku pikapäevarühma tegevuste 

põhimõtted. 

Inglis-e ja osaliselt ka vene keele tundides toimub õppetöö rühmades. Õpikogukondade  moodustamine 

ja tööle rakendamine.  

Kevadel viiakse kolmandas klassis läbi jalgratta koolitus ja eksamid jalgratturi lubade saamiseks.. 

Vaadatakse üle kooli parklas liikumise ja parkimise võimalused ja koostatakse kokkulepped, mida 

turvalisuse huvides ühiselt järgitakse. 

Toimub õuesõppetundide läbiviimine ja fikseerimine aastaringselt.  

Ainete vaheliseks lõimimiseks rakendatakse projektõpet. 

Huvitegevus 

Kooliaasta alguses viiakse läbi algklasside õpihuvilaager. Korraldajateks klassiõpetajad ja huvijuht, 

kaasatud on koolivälised partnerid. Kolmes kooliastmes toimub Rakett69 õpilaager septembrist kuni 

detsembrini. Jätkuvad KiK, PRIA projektide elluviimine ja uutes taotlusvoorudes osalemine. 

Õppekäikude korraldamine, traditsiooniliste sündmuste ja rahvakalendritähtpäevade tähistamine. 

Spordi- ja huvialaringide koordineerimine. Huvitegevuse ja ürituste korraldamisele kaasatakse 

õpilasesindus ja lapsevanemad. Kooli koorid osalevad valla- ja maakonna- ning võimalusel ka 

üldlaulupeol. Jätkub noorkotkaste ja kodutütarde tegevus.  

Võetakse osa Teeme ära maailmakoristuse päevast. 

Koolitervishoid 

Koostatakse kord, mis aitab nakkusohtlikkus keskkonnas teadlikumalt toime tulla nii kooli töötajatel kui 

õpetajatel. Koolis töötab kahel päeval nädalas kooliõde. Viiruste leviku takistamiseks viiakse läbi 

vajalikud testimised ja vaktsineerimised. Osaletakse Liikuma Kutsuva Kooli, KEAT ja Taimetoidu 

Teisipäeva programmides. Kooli köögis pakutavast toidust on vähemalt 20% mahetoormel põhinev ja 

kooli köögile taotletakse mahemärgis.  

 


