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Tunniväliste tegevuste statuudid
Aktused
1. septembri aktus
Eesmärk:
2.—8. klassi aktus: pidulik õppeaasta sissejuhatamine; kanded auraamatusse, uute õpilaste
ja
õpetajate tutvustamine.
1. ja 9. klassi aktus: 1. klassi õpilaste vastuvõtt kooliperre, tarkusepäeva ja kooli sünnipäeva
tähistamine. 1. ja 9. klasside pildistamine.
Aabitsate kätte andmine.
Riietus: pidulik koolivorm.
Liputoimkond: 8. klassi õpilased.
Vastutaja: huvijuht, 9. klass klassijuhatajaga.
Kaasatud: halduspersonal.
Tehnika: IT-juht, huvijuht.
Jäädvustamine: professionaalne fotograaf.
Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik aktus
Eesmärk: isamaaline kasvatus.
Integratsioon õppeainetega: ajalugu, eesti keel, muusikaõpetus, rütmika.
Riietus: rahvarõivad või pidulik koolivorm.
Vastutaja: direktor ja huvijuht.
Kaasatud: aineõpetajad, kunstiõpetajad, õppealajuhatajad, ÕE.
Aastalõpu pidulik kontsert-aktus kogu kooliperele
Eesmärk: õpilaste esinemisoskuse arendamine. Integratsioon eesti keele, ajaloo, loodus-,
kunsti-, töö-, muusikaõpetusega ja rütmikaga.
Vastutaja: direktor, huvijuht.
Kaasatud: klassijuhatajad, kunstiõpetajad, õppealajuhataja, aineõpetajad, halduspersonal
Õppeaasta lõpuaktus (1.—8. klassid )
Eesmärk: õpilaste tunnustamine, kokkuvõtted trimestrite tegevustest.
Aktused kooliastmeti: 1.—4. klass, 5.—8. klass.
Vastutaja: huvijuht, direktor, õppealajuhatajad.
9. klasside lõpuaktus
Vastutaja: direktor, huvijuht.
Kaasatud: klassijuhatajad, kunstiõpetajad, õppealajuhataja, aineõpetajad, halduspersonal

Isadepäev
Eesmärk: koostöö kooli ja perede vahel. Kontsert ja ühised tegevused õpitubades.
Integratsioon muusika-, kunsti-, tööõpetuse, kehalise kasvatuse ja eesti keelega.
Vastutaja: huvijuht, aineõpetajad töötubades.
Kaasatud: muusikaõpetaja, IT-juht, kehalise õpetajad, rütmika õpetaja.
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Näidendite päev
Eesmärk: õpilaste esinemisoskuse arendamine ja koostööoskuste kujundamine.
Osalejad: 5. klassid ja soovijad teistest klassidest
Ülekooliline näidendite päev toimub III trimestril.
Integratsioon eesti keele, ajaloo, muusika-, kunstiõpetuse, rütmikaga.
Väljundid: esinemised lasteaedadele, valla üritustel.
Näidendi kestvus 10 minutit.
Vastutaja: klassijuhatajad, huvijuht.
Kaasatud: IT-juht, muusika- ja rütmikaõpetajad.
Emadepäev
Eesmärk: koostöö kooli ja perede vahel. Kontsert ja ühised tegevused õpitubades.
Integratsioon muusika-, kunsti-, tööõpetuses, rütmika, kehalise kasvatuse ja eesti keelega.
Vastutaja: huvijuht, muusikaõpetaja.
Kaasatud: klassijuhatajad, aineõpetajad.
Õpilastööde näitus emadepäeval
Eesmärk: kunsti- ja ilumeele arendamine, õpilaste loovuse ja ande märkamine, õpilastööde
presenteerimine. Emadepäeva kontserdiks panevad õpetajad välja näituse õpilastöödest.
Vastutajad: vastava valdkonna aineõpetajad.
Kaasatud: õpilased, huviringide õpetajad.
Koolilaager
Eesmärk: kehalise aktiivsuse ja sotsiaalsete oskuste arendamine, ainealaste praktiliste
oskuste arendamine
Vastutaja: kehalise kasvatuse õpetajad
Kaasatud: huvijuht, klassijuhatajad, aineõpetajad, direktor.
Suvealguse festival
Eesmärk: õpilaste ainealaste praktiliste oskuste arendamine, õpilaste esinemisoskuse
arendamine, õpilaste ande ning loovuse märkamine, koostööoskuse kujundamine. Koostöö
kooli ja perede vahel
Kaasatud: vastava valdkondade õpetajad. Huviringide õpetajad.
Vastutaja: huvijuht.
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