
 

2021/2022. A SISEKONTROLLI KAVA 
 

KUU NÄDAL SISEKONTROLL 

SEPTEMBER 4 Õpetajate tööplaanide kontroll 

Ainesektsioonide esitatud tegevuskavade kontroll 

 

OKTOOBER 2 Õpiedukuse esialgse aruande esitamine (aineõpetajad) 

3 Konsultatsiooni ja järelevastamistundide graafiku vastavuse 

kontroll 

Õpilastööde teemade valimise ja juhendajate nõusoleku andmise 

kontroll 

4 VAHEAEG 

NOVEMBER 4 Õpiedukuse aruande esitamine (aineõpetajad, klassijuhatajad) 

Individuaalse õppekava järgi õpetavate ja koduõpet läbiviivate 

õpetajate aruanne 

E-kooli päevikute täitmise kontroll 

DETSEMBER 2 Puudujate arvu ja puudumiste analüüs 8. klassi õpilaste seas 

8. klasside õpilaste rahulolu-küsitlused „Tuleviku kooli“ 

arendusprogrammi raames 

Õpetajate kasutatavate õppemeetodite analüüs – küsitlused   

3 Individuaalse õppekava järgi õpetavate ja koduõpet läbiviivate 

õpetajate aruanne 

E-kooli päevikute täitmise kontroll 

Kontroll poolaasta ainesektsioonide tegevuskavade täitmise 

kohta 

4 VAHEAEG 

JAANUAR 1 VAHEAEG 

2 Riigieksamitele registreerimise kontroll 

3 Konsultatsiooni ja järelevastamistundide graafiku vastavuse 

kontroll 

Õpetajate kasutatavate õppemeetodite analüüs – tunnivaatlused 

(eesti keele ja võõrkeele õpetajad) 

Õpilastööde juhendajate ja retsensentide tagasiside 

õpilasuurimuste ja praktiliste tööde kohta  

4 Õpetajate kasutatavate õppemeetodite analüüs – tunnivaatlused 

(võõrkeele ja matemaatika õpetajad) 

VEEBRUAR 1 Õpetajate kasutatavate õppemeetodite analüüs – tunnivaatlused 

(füüsika ja keemia õpetajad) 

Põhikooli lõpueksamitele registreerimise kontroll  

2 Õpetajate kasutatavate õppemeetodite analüüs – tunnivaatlused 

(vene keele ja ajaloo õpetajad) 

3 Õpetajate kasutatavate õppemeetodite analüüs – tunnivaatlused  

4 Õpetajate kasutatavate õppemeetodite analüüs – tunnivaatlused 

MÄRTS 1 VAHEAEG 

2 E-kooli päevikute täitmise kontroll (vastavus tööplaanidele)  

Õpiedukuse aruande esitamine (aineõpetajad, klassijuhatajad)  

3 Puudujate arvu ja puudumiste analüüs 8. klassi õpilaste seas 

8. klasside õpilaste rahulolu-küsitlused „Tuleviku kooli“ 



arendusprogrammi raames 

APRILL 3 Konsultatsiooni ja järelevastamistundide graafiku vastavuse 

kontroll 

Arengukava täitmise kontroll 

MAI 3 Õpilastööde esitamise kontroll  

Õpilastööde kaitsmised (8., 9., 11., 12. klass)  

JUUNI 1, 2, 3 E-kooli päevikute täitmise kontroll  

Õpilastööde kaitsmised (8., 9., 11., 12. klass)  

Aasta õpiedukuse analüütiline aruanne (õppealajuhataja) 

Individuaalse õppekava järgi õpetavate ja koduõpet läbiviivate 

õpetajate aruanne (õppealajuhataja) 

Arenguvestluste analüütiline aruanne (klassijuhatajad ja 

õppealajuhataja) 

Kokkuvõte õpilastööde kaitsmiste ja juhendamiste kohta 

(õppealajuhataja) 

Õpetajate eneseanalüüside kooli juhtkonnale ettepanekute 

esitamine  

Ainesektsioonide tegevuskavade täitmise kontroll (direktor) 

Õpilasraamatute täitmise kontroll (direktor) 

Üldtööplaani elluviimise analüüs, õppeaasta kokkuvõtte 

koostamine ja sisehindamise läbiviimine 

AUGUST 2, 3, 4 Koolis läbiviidud sisehindamise alusel aruanne koostamine ja 

esitamine 

Hoolekogu töö kokkuvõte õppeaasta kohta  

Uue üldtööplaani koostamine ja kinnitamine 
 

 

 

 


