
 

 
TORI PÕHIKOOL 

SISEKONTROLL  (ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ) 
Kinnitatud Tori Põhikooli õppenõukogu otsusega nr   nr 1  28.10.2021 

 

 
Sisekontrolli eesmärgiks on pöörata tähelepanu koolidokumentatsiooni korrektsele 

täitmisele. Arendada ainetundides üldpädevusi, rakendada tundides kujundavat 

hindamist, digivahendeid ja aktiivõppe võtteid. Tähelepanu suunamine riiklikes 

õppekavades rõhutatud väljundipõhise õppe põhimõtetega arvestamisele õppe- ja 

kasvatustegevuse korraldamisel. HEV-õpilast õpetades pöörata tähelepanu suulise ja 

kirjaliku küsitluse vahekorrale tulenevalt õpilase eripäradest; hindeliste tööde puhul 

arvestada HEV õpilaste erisusi; tähelepanu tööle andekate õpilastega- ettevalmistus 

osalemiseks olümpiaadidel.  

 

 

Aeg  Valdkond  Täitmine 
Aug/September Tunniplaanide 

koostamine (tava, HEV, 

eripedagoog, ringid, 

informaatika, 

pikapäevarühm) 

Õppealajuhataja/õpetajad/direktor 

 Klassipäevikute 

lõpetamine ja alustamine 

ekooli keskkonnas 

Infojuht/haridustehnoloog/klassijuhatajad/ 

aineõpetajad 

 HEV õpilaste päevikud 

tavaklassi keskkonnas, 

individuaalse tunnina 

Infojuht/haridustehnoloog/õppealajuhataja/direktor/ 

õpetajad 

 Õpilaspiletite 

pikendamine 

Klassijuhatajad/direktor 

 Õpilasraamatu täitmine 

ja kontroll 

Õpetajad/õppealajuhataja/juhiabi 

 PP rühmade 

komplekteerimine 

Klassijuhatajad/direktor 

 Õpilaste indiv. kaartide 

üleviimine e-kooli 

keskkonda  

Haridustehnoloog/õppealajuhataja 

 Koostada koostöös 

aineõpetajatega HEV-

õpilaste õppekorraldus  

lähtudes õpilase 

individuaalsusest, kooli 

spetsialistide ja 

koolivälise meeskonna 

soovitustest   

 

Aineõpetajad/eripedagoog/õppealajuhataja/direktor 

 HEV laste nimekirjade 

koostamine,  

eripedagoogile 

suunamine, nõustamine 

Õppealajuhataja/ õpiabiõpetajad/eripedagoog/direktor 

 Riiklik tasemetöö eesti 

keeles  4. klassile 

Klassiõpetaja/haridustehnoloog/direktor 



 Õppekäigud loodusesse, 

muuseumisse, Pernova 

loodusmajja 

Direktor/klassijuhatajad/aineõpetajad/ 

 1.-3. klassi arvutiõpetuse 

ainekava katsetamine/ 

välja töötamine 

Õppealajuhataja/haridustehnoloog/infojuht/õpetajad 

 Lugemisstrateegiate 

õpetamine 7. klassile 

Kaidi Vabrit/III kooliastme aineõpetajad 

Oktoober   

 Riiklik tasemetöö eesti 

keeles, loodusõpetuses 4. 

klass 

Aineõpetaja/haridustehnoloog/direktor 

 Riiklik tasemetöö eesti 

keeles, loodusõpetuses, 

inglise keeles 7. klass  

Aineõpetaja/haridustehnoloog/direktor 

 Üldtööplaani kinnitamine Õppenõukogu/direktor 

 Lastevanemate 

klassikoosolekud 

Klassijuhatajad 

 Lõimingupäev 

„Kirjandus annab tiivad“ 

Õppealajuhataja/õpetajad/raamatukogu töötajad  

 Õpilaste indiv. kaartide 

üleviimine e-kooli 

keskkonda  

Haridustehnoloog/õppealajuhataja 

 1.-3. klassi arvutiõpetuse 

ainekava katsetamine/ 

välja töötamine 

Õppealajuhataja/haridustehnoloog/infojuht/õpetajad 

 Lugemisstrateegiate 

õpetamine 7. klassile 

Kaidi Vabrit/III kooliastme aineõpetajad 

 Projekti „Sisemine 

tasakaal“ töötubade 

korraldamine 

Õppealajuhataja/psühholoog 

November   

 I pa HEV 

ainetööplaanide 

esitamine 

Õpetajad/õppealajuhataja 

 Individuaalne töö 

andekate õpilastega-

materjalide jagamine, 

valmistumine 

olümpiaadideks 

Aineõpetajad 

 I trimestri õppe- ja 

kasvatustöö kokkuvõte 

Õppealajuhataja/klassijuhatajad/aineõpetajad/direktor 

(26.11.2021) 

 Vajadusel ümarlaud 

mitteedasijõudnud 

õpilaste ja HEV 

õpilastega 

Õpilane/lapsevanem/aineõpetaja/ 

õppealajuhataja/direktor 

 Õpilaste indiv. kaartide 

üleviimine e-kooli 

keskkonda 

Haridustehnoloog/õppealajuhataja 

 1.-3. klassi arvutiõpetuse 

ainekava katsetamine/ 

välja töötamine 

Õppealajuhataja/haridustehnoloog/infojuht/õpetajad 

 Lugemisstrateegiate 

õpetamine 7. klassile 

Kaidi Vabrit/III kooliastme aineõpetajad 



 Projekti „Sisemine 

tasakaal“ lõpetavad 

tegevused 

Õppealajuhataja/psühholoog/haridustehnoloog/ 

kunstiõpetuse õpetaja 

Detsember   

 Tugisüsteemide plaani 

koostamine ja 

rakendamine 

mahajääjatele 

Aineõpetajad/õppealajuhataja/direktor 

 Individuaalne töö 

andekate õpilastega-

materjalide jagamine, 

valmistumine 

olümpiaadideks 

Aineõpetajad 

 HEV õpilaste 

individuaalsete kaartide 

täitmine (I pa kokkuvõte) 

Aineõpetajad, tugispetsialistid 

 1.-3. klassi arvutiõpetuse 

ainekava katsetamine/ 

välja töötamine 

Õppealajuhataja/haridustehnoloog/infojuht/õpetajad 

 Lugemisstrateegiate 

õpetamine 7. klassile 

Kaidi Vabrit/III kooliastme aineõpetajad 

Jaanuar   

 Individuaalne töö 

andekate õpilastega-

materjalide jagamine, 

valmistumine 

olümpiaadideks 

Aineõpetajad 

 1.-3. klassi arvutiõpetuse 

ainekava katsetamine/ 

välja töötamine 

Õppealajuhataja/haridustehnoloog/infojuht/õpetajad 

 1.klassi tunnistuse 

täiustamine e-koolis  

1. klassi õpetajad/aineõpetajad/haridustehnoloog  

 Lugemisstrateegiate 

õpetamine 7. klassile 

Kaidi Vabrit/III kooliastme aineõpetajad 

Veebruar   

 Tundide vaatlus (HEV) õppealajuhataja/õpetajad 

 

 

 Individuaalne töö 

andekate õpilastega-

materjalide jagamine, 

valmistumine 

olümpiaadideks 

Aineõpetajad 

 1.-3. klassi arvutiõpetuse 

ainekava katsetamine/ 

välja töötamine 

Õppealajuhataja/haridustehnoloog/infojuht/õpetajad 

Märts   

 II trimestri õppe- ja 

kasvatustöö kokkuvõte 

Õppealajuhataja/klassijuhatajad/aineõpetajad 

(11.03.2021) 

 Vajadusel ümarlaud 

mitteedasijõudnud 

õpilaste ja HEV 

õpilastega 

Õpilane/lapsevanem/aineõpetaja/ 

õppealajuhataja/direktor 

 Tugisüsteemide plaani 

koostamine ja 

Aineõpetajad/õppealajuhataja/direktor 



rakendamine 

mahajääjatele 

 Tundide vaatlus/HEV Õppealajuhataja/õpetajad 

 

 

 Individuaalne töö 

andekate õpilastega-

materjalide jagamine, 

valmistumine 

olümpiaadideks 

Aineõpetajad 

 1.-3. klassi arvutiõpetuse 

ainekava katsetamine/ 

välja töötamine 

Õppealajuhataja/haridustehnoloog/infojuht/õpetajad 

 Kooli virtuaalse eesti 

keele tasemetöö välja 

töötamine 8. klassile 

Haridustehnoloog/eesti keele õpetaja 

Aprill   

 Tundide vaatlus/HEV Õppealajuhataja/õpetajad 

 

 

 Individuaalne töö 

andekate õpilastega-

materjalide jagamine, 

valmistumine 

olümpiaadideks 

Aineõpetajad 

 Lõimingupäev   

 

Õppealajuhataja/õpetajad 

 1.-3. klassi arvutiõpetuse 

ainekava katsetamine/ 

välja töötamine 

Õppealajuhataja/haridustehnoloog/infojuht/õpetajad 

Mai   

 7. ja 8. klassi kooli 

tasemetööd 

Õppealajuhataja 

 VIII klassi 

üleminekueksam 

Direktor  

   

Juuni   

 III trimestri ja õppeaasta 

analüüs ja kokkuvõte 

Õppealajuhataja/klassijuhatajad/aineõpetajad  

(13.06.2022) 

 Täiendava õppetöö plaan Aineõpetajad /õppealajuhataja/direktor 

 Lõpueksamid Direktor 

 Õpilasraamatu täitmine 

ja kontrollimine 

Klassijuhatajad/õppealajuhataja 

 HEV õpilaste IÕK 

töökavad terve aasta 

lõikes omandatud 

oskustega. 

Aineõpetajad/õppealajuhataja 

 HEV õpilaste 

individuaalsete kaartide 

täitmine (II pa 

kokkuvõte) 

Aineõpetajad, tugispetsialistid 

 Klassijuhatajate/õpetajate 

töö analüüs lähtudes 

õppeaasta eesmärkidest 

Klassijuhatajad/õpetajad/direktor 

 

 



   


