
LAGEDI KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2020/2021 ÕPPEAASTAL 

Üldtööplaanis võib toimuda õppeaasta jooksul muudatusi. 

Tööplaanis olevad õppe- ja kasvatustööd puudutavad sündmused on leitavad kooli 

kodulehel ja Stuudiumis olevast kalendrist. 

 

ÕPPE-KASVATUSTÖÖ PÕHIEESMÄRGID 2020/2021 ÕA 

 Digiõppevõimaluste rakendamine ja digipädevuste arendamine 

 Õpilaste individuaalse arengu toetamine 

 Koolipere ettevalmistamine KIVA programmiga liitumiseks 

 Kooli arengukava 2021-2026 

 

TEGEVUSED JA ÜLESANDED VALDKONNITI 

Eestvedamine ja juhtimine 

Kooli juhtkonna (direktor, õppejuht, huvijuht, majandusjuht, infojuht, HEV-koordinaator) 

nõupidamised toimuvad igal esmaspäeval teise ja kolmanda tunni ajal. Analüüsitakse eelmist 

nädalat ja arutatakse läbi alanud koolinädal. Nõupidamist protokollib kooli sekretär. Juhtkonna 

nõupidamistel vastuvõetud otsused ja vajalik info edastatakse õpetajatele kooli teadete tahvil, 

koolikalendris e-posti teel, infohommikul.  

 

Õppekasvatusprotsess 

Kool pöörab suurt tähelepanu õppekeskkonnale, õppevahendite ja -võimaluste 

mitmekesisusele ja õppija toetamisele õppimisel. Õpilasel on võimalus käia õpetajate juures 

konsultatsioonitundides õpetaja poolt määratud ajal. 1.-2. klassi õpilastel on võimalus peale 

tunde jääda pikapäevarühma. Õpilaste teadmiste toetamiseks ja silmaringi avardamiseks viivad 

aineõpetajad läbi aineringe, kus käsitletakse põhjalikumalt ja praktilisemalt ainevaldkonda 

puudutavaid teemasid. Ainetunde toetavad ka koolis tegutsevad huviringid (näitering, 

arvutiring, robootika, spordiring, moedisain ja meisterdamine, kokandusring, erinevad 

muusikaringid, malering). Lisaks teeb Lagedi Kool kööstööd Rae Huvialakooli ning Rae 

Spordikeskusega, kes pakuvad õpilastele võimalust kodukoolis tegeleda pilliõppe ja spordiga. 

Koolis on aktiivselt tegustev tugisüsteem (logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog, 

õpiabiõpetaja, eripedagoog), kelle ülesandeks on aidata raskustesse sattunud õpilasi ning 

nõustada lapsevanemaid ja õpetajaid. 

 

Personalijuhtimine 

Kooliaasta alguseks on täidetud kõik ametikohad. Seoses eelmisel aastal klassiõpetaja mitte 

leidmisega on 4. klassi ühes paralleelis korraldatud õpe aineõpetajate süsteemis, nii jätkub see 

ka sel aastal. Teises 4. klassi paralleelis annab tunde klassiõpetaja.  2020/2020 õppeaastal 



alustab koolis kaks 2. klassi. Kokku on koolis 12 klassikomplekti, 3 väikeklassi, 5. ja 7. klassis 

õpivad kokku kolm õpilast Riikliku Lihtsustatud Õppekava alusel. Eelmisest aastast töötab 

koolis kaks sotsiaalpedagoogi. Iganädalased infotunnid toimuvad nii pedagogilisele kui ka 

administratiivsele personalile. Õppeaasta lõpul toimuvad koostöövestlused õpetajatega. 

Vähemalt neli korda õppeaastas korraldatakse pedagoogilisele personalile ühiskoolitusi, 

eesmärgiks on sisekoolituste läbiviimise aktiviseerimine.  

 

Koostöö huvigruppidega 

Kooli huvigruppideks on: lapsevanemad, hoolekogu, kooli pidaja, lasteaia osa, Lagedi 

Noortekeskus, kohalik kogukond, Rae vallavalitsus, Rae valla koolid, lasteaiad, 

põhikoolijärgsed õppeasutused, õpilasesindus, kohalik politsei, raamatukogu, Loo ja Rae 

Spordikeskused, Rae Huvialakool jms. Viimastel aastatel on erilise tähelepanu alla võetud 

koostöö kooli ja kodu ehk õpetaja ja lapsevanema vahel. Korraldatakse lastevanematele 

koolitusi, mille läbi toetada ning nõustada vanemat lapse kasvatamisel, õpetamisel ja 

juhendamisel, samuti tugevdada kooli ja kodu meeskonnatööd. 

Info kooli tegemiste, ürituste jm tegevuse kohta on kättesaadav kooli kodulehel ja kooli ning 

Stuudiumi kalendris. 

Lapsevanemad tunnetavad, et neil on klassijuhataja näol tegemist usaldusväärse 

kontaktisikuga, kelle poole võib alati pöörduda. 

Kooli pidaja hindab Lagedi Kooli info liikumist. Valla ajalehes „Rae Sõnumid” kajastatakse 

Lagedi koolis toimunud üritusi.  

 

Ressursside juhtimine 

2013/2014 õppeaastat alustati renoveeritud ja täielikult sisustatud koolimajas. 1. septembrist 

2013 aastal ühinesid Lagedi Põhikool ja Lagedi Lasteaed üheks asutuseks, mis kandis  nime 

Lagedi Lasteaed-Põhikool. Alates 18. veebruarist 2014 muutus asutuse nimi ja seoses sellega 

ka põhimäärus. Asutuse ametlik nimetus on Lagedi Kool.  

Alates 15. detsember 2014 - 01. jaanuar 2018 kuulus Lagedi Kooli koosseisu Lagedi Kooli 

lastehoid, mis asus Lagedi Keskusehoonega samas majas, esimesel korrusel. Alates 2018 

jaanuarist on lasteaial oma maja, millega liitus ka lastehoiurühm. Septembris 2018 alustas kool 

tööd lasteaiaruumide arvelt laiendatud ja renoveeritud kooliosaga majas, kuhu asusid õppima 

Lagedi Kooli 1.-4. klasside õpilased. Seoses kooli õpilaste arvu kasvuga on laiendatud ka kooli 

sööklat.  

2020/2021 õppeaastal alustab Lagedi Koolis kaks  1. klassi, kokku on 1. klassis õpilasi 30. 

Kokku on koolis 12 klassikomplekti ning õpib 210 õpilast. Koolis on kokku 34 õpetajat, 

tugiteenuste meeskonda kuulub kokku 8 inimest. 

Lagedi Kool on kaasaegne ja innovaatilist arengut toetav õpi- ja kasvukeskkond nii õpilasele 

kui õpetajale. Tehnilised võimalused pakuvad erinevaid tänapäevaseid lahendusi muutes 

õppeprotsessi mitmekülgseks, aktiivseks ja huvitavaks nii õpetajale kui õpilasele. 

Kool on läinud üle elektroonilisele dokumendihaldussüsteemile, mille võimalused on andnud 

nii õpetajatel kui õpilastel loomingulisemalt ning kaasaegsemalt organiseerida õppetööd, 

jagada informatsiooni. 



Lagedi kool on keskkonda hoidva ja keskkonnasäästliku hoiakuga, mille käigus jälgivad kõik 

koolis viibijad, et ei kulutataks üle elektrit, vett, tualettpaberit jms.  

 

JUHTKONNA TÖÖPLAAN 2020/2021 

Juhtkonna meelespea 

1. Juhtkonnaliikmete üldtööaeg on 40 tundi nädalas. Tööaeg on üldjuhul 8.00 – 16.00. 

2. Igale töötajale on ette nähtud lõunapaus 30 minutit. 

3. Tööaja muutmine toimub kokkuleppel direktoriga. 

4. Kooli või lasteaia üritustest võtavad juhtkonnaliikmed üldjuhul osa. 

5. Juhtkonnanõupidamised toimuvad esmaspäeviti kella 9.30-11.30. Iga kuu viimase 

nõupidamise päevakord on kavandatud poolaasta tööplaanis. 

6. Kooliõpetajate infokoosolekud toimuvad iga kuu esimesel neljapäeval kell 08.00-08.25.  

7. Lasteaia õpetajate infokoosolekud toimuvad kolmapäeviti kell 13.30. 

8. Pedagoogilised nõupidamised koolis toimuvad toimuvad vähemalt neli korda aastas, 

üldjuhul vaheaja nädala esimeses pooles kell 10.00. Nõupidamise päevakord on 

kavandatud poolaasta tööplaanis. 

9. Pedagoogilised nõupidamised lasteaias toimuvad vähemalt neli korda aastas. Nõupidamise 

päevakord on kavandatud poolaasta tööplaanis. 

10. Juhtkonnaliikmed valmistavad ette nende vastutusalasse kuuluvad plaanid, ülesanded, 

nõupidamised jne õigeaegselt, täitmisest ja tulemustest informeerivad juhtkonna 

nõupidamistel. 

11. Ettepanekud tänamiseks, kiitmiseks või karistamiseks esitatakse kirjalikult kolme päeva 

jooksul peale sündmust või tulemuste avalikustamist. 

12. Iga juhtkonna liige reageerib õpilase ebakohasele käitumisele, vajadusel koostöös teiste 

töötajatega. 



Juhtkonna tööplaan 2020/2021 

Nr Aeg Teema Ettekandja 

I poolaasta 

1. August Tarkusepäevast 

Õpikud-TV 

Üldtööplaanid 

Huvijuht 

Sekretär 

Õppejuht; majandusjuht 

2. September Dokumentatsioon 

Söökla, toitlustamine 

Tugiteenused 

 

8.kl. loovtööd 

Huviringid, I poolaasta üritused 

Sekretär, majandusjuht 

Peakokk, majandusjuht 

Sotsiaalpedagoog/HEV 

koordinaator 

Õppejuht  

Huvijuht 

3. Oktoober 1.kl kooli sisseelamine  

Õppimine 5.kl. ja 7.kl.  

Õppimine 9.kl. – lõpuklass 

Uute töötajate kohanemine 

Aine- ja huviringide töö 

Klassijuhatajad 

Klassijuhatajad 

Klassijuhataja 

Uued töötajad 

Huvijuht 

4. November Jõuluhommik, jõuluüritused 

Olümpiaadid, võistlused, üritused. 

Koolisisesed tasemetööd 

Uute töötajate katseaeg 

Huvijuht 

Õppejuht  

 

Uued töötajad 

5. Detsember I trimestri õppeedukus 

Puudumised 

I pa tugiteenustest kokkuvõte 

LA- kohalkäimine, söömine I pa, jõulud 

IT-vahendid, kasutamine 

Jõulupeod 

Õppejuht  

Sotsiaalpedagoog 

 

Majandusjuht, LA õppejuht 

IT-juht 

Huvijuht; LA õppejuht 

II poolaasta 

1 Jaanuar Puhkused 

Õppekäigud, üritused II poolaastal 

Sekretär 

Õppejuht, huvijuht; LA õppejuht 

2. Veebruar II trimestri õppeedukus 

Puudumised 

8.kl. loovtööd 

Olümpiaadid, võistlused, üritused 

Õppejuht 

Sotsiaalpedagoog 

Õppejuht  

 

3.  Märts Kevadkontsert 

Kooliaasta lõpetamine, üritused. Eksamid 

LA- kohalkäimine, söömine 

LA juunis, aug. 

Huvijuht; LA õppejuht 

Õppejuht  

Majandusjuht, LA Õppejuht 

4. Mai 

 

Riiklike tasemetööde tulemused 

Arenguvestlused 

III trimestri õppeedukus 

Puudumised 

Õppejuht  

 

 

Sotsiaalpedagoog 

 

  



AINEKOMISJONIDE EESMÄRGID 

Algklasside ainekomisjon ● Klassipäevikute täitmise harjumuse süvendamine. 

● Korra tagamine/hoidmine sööklas ja vahetundidel. 

● Kodu kui kooli partner - koostöö hoidmine, süvendamine. 

● Klassi- ja aineõpetajate koostöö ja kogemuste jagamine. 

Humanitaarainete 

ainekomisjon 

● IKT lõimimine ainetundidega (digiõppevõimaluste 

rakendamine). 

● Mälumängu läbiviimine (ainealane integratsioon). 

● Igaaastased teatrikülastused. 

● Euroopa keelte päeva tähistamine. 

Reaal- ja loodusainete 

ainekomisjon 

● Kontaktkohtumised - ükskord trimestris (iga ainekomisjoni 

liige teeb sisulise ülevaate oma ainest). 

● Digiõppevõimaluste rakendamine õppetöös. 

● Igal klassil on aasta lõpus kindla sihtkohaga õppekäik. 

● Õuesõppe osakaalu suurendamine:  

1) õuesõppe ”klassi” kasutamine ainetundides;  

2) õpilastes arusaama tekitamine, et õuesõpe peab olema 

sama tõsiselt võetav, kui klassiruumis toimuv tund.  

Praktiliste oskuste arendamine (selle osakaalu suurendamine) 

ainetundides läbi ainetevahelise lõimingu, ainetevaheliste 

õppepäevade ja/või projektide ning lihtsalt praktiliste ülesannete 

suurendamise läbi. 

Oskusainete ja huvitegevuse 

ainekomisjon 

• Jätkata koostööd erinevate oskusainete valdkondadega. 

• Osaleda õpilasvõistlustel. 

• Tutvustada erinevaid  spordialasid. 

• Suurem lõiming erinevate ainete vahel, mitte ainult 
oskusainetel omavahel - tulemused on nõnda palju 

põnevamad 

Tugiteenuste komisjon ● Ennetuskava koostamine ja rakendamise alustamine.  

● Muukeelsete õpilaste toetamine I, II ja III kooliastmes. 

● Lapsevanemate suunamine õpilase arengu toetamiseks. 



ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖPLAAN 2020/2021 

AUGUST 

Aeg Tegevus Läbiviija Vastutaja Kokkuvõte 

21.-25.08 

Ainekomisjonide töökoosolekud-tööplaanide 

ülevaatamine ja esitamine, kooli dokumendid 

(analüüs õppenõukoguks) 

ainekomisjoni esimehed õppejuht  

25-26.08 Koolitus "Kooskõlaline klass" Avatud Meele Instituut HEV-koordinaator  

27.08 

Õppenõukogu. Õppeaasta lõpetamine, 

2020/2021 õppeaasta eesmärgid, üldtööplaani 

vastuvõtmine, kell 09.00 

kõik õpetajad, õppejuht direktor 

Õppeaasta 

lõpetav 

õppenõukogu 

28.08 
Õpetajate I trimestri eesmärkide ja tööplaanide 

üles laadimine Stuudiumisse 
kõik õpetajad õppejuht 

Juhtk. 

nõupidamine 

31.08 
Aineõpetajate konsultatsiooni- ja 

järelvastamisaaegade kinnitamine 
kõik õpetajad õppejuht 

Juhtk. 

nõupidamine 

SEPTEMBER 

01.09 
Teadmistepäeva avaaktus kell 10.00. 

Õppeaasta algus, klassijuhatajatund 

huvijuht, I. Juht, 9. klass; 

klassijuhatajad direktor 

Juhtk. 

nõupidamine 

05.09 EHISe registrite korrastamine juhtkond 
õppejuht, sekretär 

Juhtk. 

nõupidamine 

05.09 Stuudiumi päevikute sisseseadmine 
kõik õpetajad õppejuht, it-juht 

Juhtk. 

nõupidamine 

07.-11.09 Huviringidesse registreerumine läbi ARNO huvijuht, IT-juh huvijuht  

9.09 KIVA meeskonna töökoosolek 

direktor, õppejuht, 

sotsiaalpedagoogid, 

koolipsühholoog, 2 õpetajat   

14.09 
Õpiabirühmade moodustamine ja I trimestri 

tööplaanide esitamine 
tugispetsialistid 

HEV-koordinaator 
 

14.09 Lastevanemate üldkoosolek kell 18.00 
klassijuhatajad, õppejuht, 

huvijuht, tugiteenused direktor 

Juhtk. 

nõupidamine 

September Pildistamine huvijuht 
direktor 

Juhtk. 

nõupidamine 



21.-22.09 Loodusõpetuse tasemetöö 7. klassile aineõpetajad õppejuht  

21.09 Huviringide tegevuse algus huviringide juhendajad huvijuht  

21.09 

Huviringide tööplaanide esitamise ja 

huviringide Stuudiumi päevikute 

sisseseadmise tähtaeg 

huviringide juhendajad 

huvijuht 

 

21.-25.09 Turvalise Liiklemise nädal 
sotsiaalpedagoogid, 

koolipsühholoog  
 

23.-24.09 Loodusõpetuse tasemetöö 4. klassidele aineõpetajad õppejuht  

september Loo kirjutamise töötuba 6. klassile, 3.-4. tund Mare Luik Mare Luik  

september 
Näidendi kirjutamise töötuba 8. klassile, 5.-6. 

tund 
Maris Lind 

M. Lind 
õppejuht 

24.09 
8.-9. kl etendus “#kaotamindära” VAT Teatris 

klassijuhatajad, eesti keele 

õpetajad ainekomisjoni esimees 
 

september 
Euroopa Keelte päeva tähistamine 

N, Lavrova, S. Soosalu, S. 

Paramonova N. Lavrova 
 

september Infotunnid õpetajatele teatrite kavade kohta M. Lind, T. Ojabstein M. Lind, T. Ojabstein  

23.-30.09 Üleeuroopaline spordinädal P. Rask, A. Põllu sporditööjuht, huvijuht  

24.09 1.-4. klass spordipäev P. Rask, A. Põllu sporditööjuht, huvijuht  

28.09 
6.-7. kl etendus “Pal-tänava poisid” VAT 

Teatris (lükkus 28.09.2020) 

klassijuhatajad, eesti keele 

õpetajad ainekomisjoni esimees 
 

28.-29.09 Matemaatika tasemetöö 7. klassile aineõpetajad õppejuht  

29.09 5.-9. klass spordipäev P. Rask, A. Põllu sporditööjuht, huvijuht  

29.09 
Eesti Keele Instituudi teabepäev 

emakeeleõpetajatele M. Lind, M. Luik, T. Ojabstein ainekomisjoni esimees 
 

30.09 
8.-9. kl töötuba “Noor virtuaalmaailmas” 

(lükkus 30.09.2020) 

klassijuhatajad, eesti keele 

õpetajad, sotsiaalpedagoogid ainekomisjoni esimees 
 

30.09-01.10 Matemaatika tasemetöö 4. klassidele Aineõpetajad õppejuht  

OKTOOBER 

01.10 
Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine 

(lõiming kunstiga) 

huvijuht, muusikaõpetaja, 

kunstiõpetaja huvijuht 

Juhtk. 

nõupidamine 



september/oktoober Vabaõhumuuseumi külastus 6. klass H. Atspool, T. Janson H. Atspool, T. Janson  

 Rae valla koolide loovtööde konverents  loovtööde juhendajad õppejuht  

05.10 
Õpetajate päeva tähistamine koolis 

(lapsevanemad tunde andma) 
8.-9. klass ja klassijuhatajad 

huvijuht 

Juhtk. 

nõupidamine, 

infotund 

06.10 ARNO HEV-andmete korrastamine 
HEV-koordinaator direktor 

Juhtk. 

nõupidamine 

06.10 
Õpetajate päeva tähistamine Rae vallas kell 

16.00 kõik õpetajad direktor 
Infotund 

09.10 
8. kl loovtöö teemade ja juhendajate esitamine 

kinnitamiseks 
klassijuhataja 

õppejuht 

Juhtk. 

nõpupidamine 

14.10 Vaimse tervise päev  M. Uder, A-L. Tamme HEV-koordinaator  

15.10 Lastevanemate koolitus-lapsevanema rollid P.Raudam sotsiaalpedagoog  

16.10 
Vaimse Tervise päev külalisesineja Jaan Aru 

(4-9klass) 4. ja 5. tund M. Uder HEV-koordinaator 
 

oktoober Kirjanduslik mälumäng/viktoriin 5.-7. klassile M. Lind, M. Luik M. Lind, M. Luik  

16.-18.10 
Rae valla Ettevõtlikkuse Laager 

õpilasesindustele Liipa talus huvijuht, õpilasesindus huvijuht 
 

vaheaeg – 19.-25.10 

15.10 

ÕN – 8. klassi loovtöö teemade ja juhendajate 

kinnitamine, II poolaasta õppe- ja 

kasvatustööplaani kinnitamine, HEV õppe 

korraldamine Lagedi Koolis (dokument) 

klassijuhatajad, aineõpetajad, 

tugiteenused, huvijuht 
direktor 

Juhtk. 

nõupidamine 

19.10 
1. klassi kooli sisseelamine, 5. ja 7. klassi 

õppimine, 9. klassi õppimine, uued töötajad 
klassijuhatajad, uued töötajad direktor 

Juhtk. 

nõupidamine 

19.10 
KIVA programmiga liitumise koolitus 11:00-

14:15 
Kõik õpetajad HEV-koordinaator  

27.10 
1.-2. kl etendus “Röövel Hotzenplotz” NUKU 

teatris 
klassijuhatajad ainekomisjoni esimees  



oktoober 
Harjumaa koolidevaheline rahvastepall 4.-5. 

klasside tüdrukud 
Pille Rask, Andero Põllu sporitööjuht, huvijuht  

NOVEMBER 

3.11 Kalandusalane töötuba 7. ja 8. klassile M. Malva M. Malva  

02-06.11 "Tee end nähtavaks" nädal Sotsiaalpedagoogid HEV-koordinaator  

09.-20.11 Informaatikaviktoriin KOBRAS (I voor) C. Pilve, N. Suhov   

NOVEMBER 

Harjumaa koolidevaheline rahvastepall 4.-5. 

klasside poisid P. Rask, A. Põllu sporitööjuht, huvijuht 
 

2.-27.11 

Klassidevahelised võistlused sõudeergomeetril 

5.-9. klass P. Rask sporitööjuht, huvijuht  

5.11 
Rae valla noortekonverents Rae 

Kultuurikeskuses 
huvijuht 

 
 

4.11 
Perepäev – isadepäeva sportlik orienteerumine 

kell 18.30 

huvijuht, P. Rask, 

klassijuhatajad direktor 

Juhtk. 

nõupidamine 

november Veeohutuskoolitus 1. klassile päästeamet, klassijuhataja M. Uder  

12.11.20 Lastevanemate koolitus-lapsevanema rollid P.Raudam   

november Veeohutuskoolitus KEAT raames 6. klassile päästeamet, klassijuhataja M. Uder  

13.-14.11 Rae valla draama- ja loovuslaager huvijuht   

17.11-19.11 

Rahvusvaheline tolerantsuse ehk sallivuse 

päev 

M. Uder, M. Virolainen, 

õpilasesindus HEV-koordinaator  

19.11 I trimestri peastarvutamine (5. - 9.klass) matemaatikaõpetajad C. Pilve  

 

Töötukassa karjäärinõustamine – valikud peale 

põhikooli (individuaalne nõustamine), TASK 

test 

klassijuhataja, Töötukassa 

karjäärinõustamiskeskus 
Õppejuht 

 

21.11 Töövarjupäev, osalevad 9. klassi õpilased S. Piho, klassijuhatajad õppejuht  

26.11 Lagedi kooli kõnevõistlus 
M. Luik, M. Lind, T. Ojabstein, 

S. Piho 
ainekomisjoni esimees  

27.11 
Õpetajate II trimestri eesmärkide ja 

tööplaanide esitamine  
kõik õpetajad ja tugispetsialistid 

õppejuht 

Juhtk. 

nõupidamine 



November 
Harjumaa koolidevahelised 

rahvastepallivõistlused 3. klass tüdrukud 
P. Rask 

sporditööjuht, huvijuht 
 

November 
Harjumaa koolidevahelised 

rahvastepallivõistlused 3. klass poisid 
P. Rask 

sporditööjuht, huvijuht 
 

Nov/dets TV10 olümpiastarti Harjumaa voor P. Rask sporitööjuht, huvijuht  

nov-dets 
Üleriigilise noorte etlejate konkursi 

„Koidulauliku valgel” piirkondlik voor 
M. Lind ainekomisjoni esimees  

nov-dets 
Keemia- ja füüsikaviktoriin (8.-9.kl)”Välk ja 

Pauk” Saku koolis 
E. Mäekivi 

ainekomisjoni esimees 
 

DETSEMBER 

Detsember Detsember on vägivallaennetuse kuu 
P.Raudam, A-L. Tamme, M. 

Uder HEV-koordinaator 
 

01.12 Välja panna I trimestri hinded kõik õpetajad õppejuht Infotund 

3.12 
ÕN - I trimestri õppetulemuste kokkuvõtted, 

tugimeetmete määramine 

klassijuhatajad, aineõpetajad, 

tugispetsialistid 
õppejuht õppenõukogu 

07.-11.12 
Koolimaja kaunistamine jõuludeks "Jõulud 

tulnud taas" temaatikas 

huvijuht, klassijuhatajad, 

õpilasesindus, H. Atspool, T. 

Janson huvijuht 

 

09.-10.12 
Töötukassa karjäärinõustamine - Valikud peale 

põhikooli (45 min) 

klassijuhataja, Töötukassa 

karjäärinõustamiskeskus õppejuht 
 

13.12 
Õpilasvõistlus KüberPähkel, 8.-9. klassi 

õpilased 
C. Pilve, N. Suhov 

ainekomisjoni esimees 
 

detsember Klassidevahelised ujumisvõistlused 4.-9. klass P. Rask sporitööjuht, huvijuht  

14.12 1.-4. klassi jõulupeo peaproovid huvijuht, I. Juht huvijuht  

15.12 Jõulupidu 1.-4. klass  

huvijuht, I. Juht, huviringijuhid, 

1.-4. klassijuhatajad, H. Atspool, 

T. Janson direktor 

Juhtk. 

nõupidamine 

16.12 5.-9. klassi jõulupeo peaproovid huvijuht, I. Juht huvijuht  



17.12 Jõulupidu 5.-9. klass  

huvijuht, I. Juht, huviringijuhid, 

5.-9. klassijuhatajad, H. Atspool, 

T. Janson direktor 

Juhtk. 

nõupidamine 

22.12 Jõuluhommik kell 10.00 ja klassijuhatatund huvijuht, õppejuht, I. Juht 
direktor 

Juhtk. 

nõupidamine 

VAHEAEG – 23.12-11.01 

JAANUAR 

Jaanuar Jaanuar on viisaka käitumise kuu P. Raudam HEV-koordinaator  

06.01 
Ainekomisjonide töökoosolekud, kokkuvõte I 

poolaastast ja ainekomisjonide II pa tööplaanid 
ainekomisjonide esimehed 

õppejuht 

Juhtk. 

nõupidamine 

14.01.21 Lastevanemate koolitus-lapsevanema rollid P.Raudam   

Jaanuar Harjumaa noorte MV sisekergejõustikus P. Rask, A. Põllu sporditööjuht  

 

2020. aasta õpilasetlejate riigikonkursi 

Harjumaa voor M. Lind ainekomisjoni esimees 
 

24.01 Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor  E. Mäekivi ainekomisjoni esimees  

27.01 
Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (7.-

9.kl) matemaatikaõpetajad ainekomisjoni esimees 
 

     

     

29.01 9. klassi õpilaste valikeksami valimine klassijhataja õppejuht  

VEEBRUAR 

1.02 

Töötukassa karjäärinõustamine „Kooli 

kandideerimine“ (individuaalne nõustamine), 

kell 08.30-15.00, 9. klass 

klassijuhataja, Töötukassa 

karjäärinõustajad 
õppejuht 

 

veebr-aprill Etendus 1.-2. klass 
eesti keele õpetajad, 

klassijuhatajad 

T. Ojabstein, M. Lind, 

M. Luik, kõik 

klassijuhatajad 

Infotund 

veebr-aprill Etendus 3.-4. klass 
eesti keele õpetajad, 

klassijuhatajad 

T. Ojabstein, M. Lind, 

M. Luik, kõik 

klassijuhatajad 

Infotund 



veebr-aprill Etendus 5.-6. klass 
eesti keele õpetajad, 

klassijuhatajad 

T. Ojabstein, M. Lind, 

M. Luik, kõik 

klassijuhatajad 

Infotund 

veebr-aprill Etendus 7.-9. klass 
eesti keele õpetajad, 

klassijuhatajad 

T. Ojabstein, M. Lind, 

M. Luik, kõik 

klassijuhatajad 

Infotund 

veebruar-märts 
Suusapäev 5.-9. kl P. Rask, A. Põllu 

P. Rask, A. Põllu, 

huvijuht 
 

veebruar-märts 
Suusapäev 1.-4. kl P. Rask, A. Põllu 

P. Rask, A. Põllu, 

huvijuht 
 

2.02 Turvaliselt internetis päev C. Pilve, N. Suhov haridustehnoloog  

4.02 
Matemaatikavõistlus NUPUTA piirkondades, 

5.-7. klass 

Nasežda Lesik, Eva Koppen, 

Elve Mäekivi ainekomisjoni esimees 
 

5.02 
Ühiskonnaolümpiaadi piirkonnavoor, 6., 8.-9. 

klass S. Piho ainekomisjoni esimees 
 

Veebruar Rae valla koolidevaheline moeshow H. Atspool huvijuht  

9.02 Geograafia olümpiaadi piirkonnavoor M. Malva, S. Piho ainekomisjoni esimees  

11.02 Euroopa 112 päev tugimeeskond HEV-koordinaator  

11.02 II trimestri peastarvutamine (5.-9.klass) matemaatikaõpetajad ainekomisjoni esimees  

12.02 Sõbrapäeva tähistamine koolis õpilasesindus huvijuht Infotund 

18.02.21 Lastevanemate koolitus-lapsevanema rollid P.Raudam   

19.02 
Vabariigi aastapäeva ja kooli 236. aastapäeva 

tähistamise pidulik kontsert-aktus  
huvijuht, I. Juht, T. Ojabstein 

direktor 
 

 KEAT projekt - esmaabi, 6. klass Gunnar Richter M. Uder  

 Kurtna Kangutajad 5.-9. klassidele P. Rask, A. Põllu sporitööjuht, huvijuht  

VAHEAEG - 23.02-01.03 

veebr.-märts Innove rahuloluküsitlused  kõik õpetajad, klassijuhatajad 
direktor 

Juhtk. 

nõupidamine 

22.02 Rae Valla Hariduskonverents Kindluse Koolis kooli ja lasteaiaõpetajad NEAK töögrupp  



23.02 
Õpetajate III trimestri eesmärkide ja 

tööplaanide esitamine  
kõik õpetajad ja tugispetsialistid 

õppejuht 

Juhtk. 

nõupidamine 

MÄRTS 

01-05.03 Märts on inimõiguste kuu S. Piho, P. Raudam, M.Uder HEV-koordinaator  

01.03 Välja panna II trimestri hinded  kõik õpetajad õppejuht Infotund 

4.03 
ÕN - II trimestri õppetulemuste kokkuvõtted, 

tugimeetmete määramine  

klassijuhatajad, aineõpetajad, 

tugispetsialistid 
õppejuht Õppenõukogu 

19.02/4.03  Lagedi Kooli kevadball ja noortepidu  

huvijuht, klassijuhatajad, E. 

Aunver, H. Atspool, T. Janson, 

sporditööjuht huvijuht, õppejuht 

 

Märts Vaida Kabeäss 1.-9. klassidele P. Rask, A. Hommik sporitööjuht, huvijuht  

6.03 
Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (4. - 

6.kl) 
matemaatikaõpetajad 

ainekomisjoni esimees 
 

12.03 Emakeelepäeva tähistamine eesti keele õpetajad; I. Juht 
huvijuht 

Juhtk. 

nõupidamine 

18.03.21 Lastevanemate koolitus-lapsevanema rollid P.Raudam   

18.03 Vabariiklik matemaatikavõistlus „Känguru“ matemaatikaõpetajad ainekomisjoni esimees  

31.03 Loovtööde esitamise tähtaeg 
loovtöö juhendajad, 

klassijuhataja õppejuht 

Juhtk. 

nõupidamine 

märts 
Harjumaa koolidevahelised võistlused 

sisekergejõustikus 5.-9. kl 
P. Rask 

sporitööjuht, huvijuht 
 

APRILL 

aprill-juuni Koostöövestlused pedagoogilise personaliga 
kõik õpetajad direktor, õppejuht 

Kirjalik 

kokkuvõte 

29.03-01.04 Stiilinädal huvijuht, õpilasesindus huvijuht  

1.04 Lagedi Kooli Playbox huvijuht, klassijuhatajad huvijuht  

9.04 Lagedi Maleturniir P. Rask; A. Hommik 
sporditööjuht, huvijuht 

Juhtk. 

nõupidamine 

15.04 
1. klassi astuvate laste vanemate infokoosolek 

kell 17.00 

õppejuht, huvijuht, HEV-

koordinaator, klassijuhataja direktor 
 



15.04 Lagedi Kooli loovtööde konverents  
7.-8. klass, loovtöö komisjon; 

loovtööde juhendajad õppejuht 

Loovtööde 

komisjon 

aprilli lõpus Rae valla laululaps 2020 I. Juht I. Juht  

VAHEAEG – 19.04-25.04 

Vaheaeg Keeleõppereis Šotimaale S. Soosalu, N. Lavrova   

26.04-30.04 Kooliümbruse korrastamine klassijuhatajad, aineõpetajad majandusjuht Infotund 

26.04-30.04 Tervisenädal kooliõde, tugimeeskond HEV-koordinaator  

 

Töötukassa karjäärinõustamine - 

Grupitegevused "Mis on karjäär? Karjääri 

kujundamine" (2x45 min) kell 12.30-14.10, 8. 

klass 

klassijuhataja, Töötukassa 

karjäärinõustajad 
õppejuht  

MAI 

mai Lagedi triatlon P. Rask, A. Põllu sporditööjuht, huvijuht  

mai 
Ohutuspäev 9. klassidele, Märt Treier - 

"Gregori ja Kaspari lugu"Jüri Gümnaasium 
M. Uder HEV-koordinaator  

12.05 Kevadkontserti peaproovid 
huvijuht, I. Juht, klassijuhatajad, 

H. Atspool, T. Janson huvijuht 
 

13.05 Kevadkontsert-õpilastööde näitus 1.-9. klass 
huvijuht, I. Juht, klassijuhatajad, 

H. Atspool, T. Janson direktor 

Juhtk. 

nõupidamine 

 
Töötukassa karjäärinõustamine „Individuaalne 

nõustamine“ 8. klass 

klassijuhataja, Töötukassa 

karjäärinõustajad õppejuht 
 

20.05 III trimestri peastarvutamine (5.-9.klass) matemaatikaõpetajad C. Pilve  

21.05 Huviringide tegevuse lõpp ringijuhid huvijuht  

24.05 9. klassi viimane koolikell 

1. ja 8. klass ja klassijuhatajad, 

9. klass ja klassijuhataja, 

huvijuht huvijuht 

Juhtk. 

Nõupidamine, 

infotund 

24.05 Välja panna 9. klassi hinded kõik õpetajad õppejuht Infotund 

26.05 Arenguvestluste kokkuvõte Klassijuhatajad 
õppejuht 

Juhtk. 

Nõupidamine 

26.05 Välja panna 1.-8. klassi hinded kella 14.00 kõik õpetajad õppejuht Infotund 



26.05 Esitada õppetöö kokkuvõttev aruanne klassijuhatajad õppejuht Infotund 

27.05 
Direktori vastuvõtule tulevate õpilaste 

nimekiri direktorile 
klassijuhtajad 

direktor 
 

27.05 
ÕN – 1.-8. kl. lõpetamine, täiendav õppetöö 

1.-9. kl 

õppejuht, klassijuhatajad, 

tugispetsialistid direktor 
 

28.05 PK eesti keele eksam, kell 10.00 eksamikomisjon, klassijuhataja direktor  

mai Festival " Noor insener" ETKL, M. Avalaid ainekomisjoni esimees  

mai Jüri Klunker I. Juht, T. Ojabstein, huvijuht 
direktor 

Juhtk. 

Nõupidamine 

JUUNI 

juuni 
Loodusainete päev (GIS; orienteerumine; 

viktoriin; väljasõit) M. Malva, E. Mäekivi, S. Piho ainekomisjoni esimees 
 

1.06 Lastekaitsepäev  
P. Raudam, A-L. Tamme, M. 

Uder HEV-koordinaator 
 

2.06 Ohutuspäev 
G. Richter, huvijuht, 

sporditööjuht, sotspedagoogid direktor 
 

3.06 PK matemaatika eksam, kell 10.00 eksamikomisjon, klassijuhataja direktor  

03.-10.06 Õppekäigud, ekskursioonid, matkad ainekomisjonid, klassijuhatajad 
ainekomisjonide 

esimehed 
Infotund 

7.06 
Ainekomisjonide, huvitegevuse, 

tugimeeskonna aasta kokkuvõtted 
ainekomisjonide esimehed 

õppejuht 
 

9.06 PK valikeksam kell 10.00 eksamikomisjon, klassijuhataja direkor  

10.06 
Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele ja 

nende vanematele kell 18.00 
huvijuht, klassijuhatajad 

direktor 
 

11.06 

1.-8. klassi lõpuaktus, parimate autasustamine, 

tunnustamine, kell 10.00, klassijuhataja tund, 

tunnistuste andmine 

huvijuht, õppejuht, I. Juht 

direktor 

Juhtk. 

nõupidamine, 

infotund 

VAHEAEG – 14.06-31.08 



14.06 

ÕN – 9. klassi lõpetamine. Täiendava õppetöö 

tulemused. Kokkuvõte õppeaastast. Uued 

õppekasvatustöö eesmärgid. Kellaaeg 13.00 

klassijuhatajad, 9. klassi 

juhataja, ainekomisjonide 

esimehed; õppejuht 

direktor 
Kokkuvõttev 

õppenõukogu 

16.06 9. klassi lõpuaktus  

8. klass ja klassijuhtaja, 9. klass 

ja klassijuhataja, huvijuht, I. 

Juht 

direktor Lõpuaktus 

21.06-17.08 Pedagoogilise personali korraline puhkus pedagoogiline personal direktor  

AUGUST 

18.-19.08 
Rae valla õpetajate suvepäevad Roosta 

Puhkekülas 
õpetajad direktor  

21.-25.08 

Ainekomisjonide töökoosolekud-tööplaanide 

ülevaatamine ja esitamine, kooli dokumendid 

(analüüs õppenõukoguks) 

ainekomisjonide esimehed õppejuht  

26.08 

Õppenõukogu. Õppeaasta lõpetamine, 

2020/2021 õppeaasta eesmärgid, üldtööplaani 

vastuvõtmine 

kõik õpetajad, õppejuht direktor 

Õppeaasta 

lõpetav 

õppenõukogu 

27.08 
Õpetajate I trimestri eesmärkide ja tööplaanide 

üles laadimine Stuudiumisse kõik õpetajad 
õppejuht 

Juhtk. 

nõupidamine 

27.08 
Aineõpetajate konsultatsiooni- ja 

järelvastamisaaegade kinnitamine kõik õpetajad 
õppejuht 

Juhtk. 

nõupidamine 

 


