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SISEKONTROLLI  PLAAN  ALGKLASSID 

2010/2011 õppeaasta II poolaasta 

 

Aeg Vaadeldav ainestik Meetod Märkmed 

Jaanuar- 

veebruar 

4Aja 4B klassi õppeedukus, 
koolivorm. 
 

Vestlused 
klassijuhatajatega. Tundide 
külastamine. 
Lastevanemate üldkoosolek 
laste tervisest ja 
ajakasutusest (4. klassid).  

Hoolsuse ja käitumise 
hinded.  

 Koostöös tugikomisjoniga 
vaatame üle eelmisel aastal 
suuremat tähelepanu ja abi 
vajanud õpilaste olukorra. 
 

Vestlused ja arutelud 
klassijuhatajatega, ülevaade 
tugikomisjoni otsustest. 
Edasiste tegevuste 
planeerimine, 
läbirääkimised. 
 

Selgitame õpilased, 
kes vajaksid 
individuaalset 
õppekava.  
Vajalike ennetavate 
meetmete 
kasutuselevõtmine. 

 Algklassides logopeedilist 
tugiõpet vajavate õpilaste 
nimekirja koostamine ja töö 
alustamine.  
 

Vestlused õpetajatega, 
läbirääkimised, Õ/N otsus.  
 

Alustada tööd 
jaanuaris.  

 Pikapäevarühma õpilaste 
arv.  
 

Vaatlused, vestlused.  
 

Korrektuurid 
töökorralduses, kui 
vaja. 

Veebruar Arvutiõpetuse tunnid. Tundide külastus.  
 Andmebaasi korrasolek. Kontroll. Täiendame ja 

parandame vajadusel.  
 

 Koostöö lasteaedadega. Koostöö koosolek ja arutelu 
lapse vaatluse kaartidest.  

Vt. eriplaan 
algklasside kaustas.  

 Õppekava ja ainekavad. Ainekavade koostamise 
alustamine. Koostöö 
koosolekud.  

Töörühmade 
koosolekud.  

 3. klasside õppeedukus ja 
koolivorm.  

AEV ja HEV õpilased, 
tugiõppe vajaduse ja 
tõhususe jälgimine. 
Tundide külastus. Vestlused 
aineõpetajatega.  

 

 Logopeediline õpe. Vaatlus, vestlus. Tundide 
külastamine.  

 

Märts I klasside 
komplekteerimine.  

Koostöös Kuressaare 
Linnavalitsusega 

Teated kooli 
kodulehele. Uute 



 
 
 

nimekirjade täpsustamine.  õpilaste kooli 
astumise avalduste 
korrektuur. (NB! 
Allkirjad vanematelt: 
fotod, koolikord jms.) 

 2. klasside õppetöö. Tundide külastus, 
vestlused.  

 

 Kord vahetunnis. 
 

Vaatlus. Korrapidamise 
graafik.  

 

 I õppeveerandi õppetöö 
tulemuste analüüs. 
 

Klassijuhatajate aruanne. 
Koondaruanne.  
 

Võrdlus eelmiste 
aastatega, HEV 
õpilased ja nende 
toimetulek koolis. 
Esildised hoolekogule 
ja SÜG- Pressi. 

 Avastusõppe korraldus. 
 

Vestlus õpetajatega, STH-
ga koostöö. 

Arutame, kuidas on 
siiani ja toimunud ja 
mida muuta uuel 
aastal.  

Aprill III veerandi õpitulemuste 
põhjal tuge vajavate 
õpilastega tehtav töö.  
 

Vestlused 
klassijuhatajatega. 
 

Vajadusel kaasata 
nõustamiskomisjon, 
psühholoog, 
tugikomisjon. 

 e- kooli täitmine.  
 

Vaatlus. 
 

Kontrolltööd ja 
kodutööd eKoolis. 

 Eksamiteks valmistumine 
3.- ja 4. klassis. 

Eksamimaterjalide 
esitamine, eksamikord. 
Vestlused õpetajatega.  

 

Mai Algklasside õppeedukus ja 
koolikord. 
 

Analüüs õppeaastast. 
Arutelu õpetajatega.  
 

Jälgin suundumusi ja 
muutusi. Anname 
hinnangu probleemide 
lahendustele.  

 Eksamid. Vaatlus, vestlus. 
Eksamikord.  

 

 Õppekava ja ainekavad 
uueks õppeaastaks. 
Tunnikoormuste 
ülevaatamine. Lisatöö 
võimalused.  

Algklasside ainekomisjoni 
koosolekul arutelu.  

 

 

 

Pidevalt toimub eKooli õpetajate päevikute ja PGS § 24 täitmise vaatlus. Tundide külastus võib 
toimuda suvalisel ajal ette teatamata.  

 
 
 

Sirje Ess 
Algklasside õppeajuhataja. 


