Huvitegevuse plaan 2019/2020
2019/2020. õppeaasta huvitegevuse eesmärk: Õpilane on ettevõtlik ja laia silmaringiga,
teadvustab oma huve, võimeid ja oskusi.
Aktused

Klasside (koostöös)
organiseeritud
sündmused
ÕE toimimine,
organiseeritud
sündmus

Koostööpartneriga
üritus

Muu

Tervisedendus

Kooli kui kogukonna tähtsustamine ja mõistmine. Kooli
traditsioonide, ajaloo ja tuleviku väärtustamine.
Kooliülene tunnustamine ja tähistamine märkamaks ja teadvustamaks
koolipere tugevusi ja võimalusi.
Tagasiside õpitulemustest. Õpilane analüüsib seatud eesmärke ning
tegutseda neid ellu viies süsteemselt.
Võimalus osaleda oma kultuurikeskkonna tavades ja kogeda sellega
seonduvaid emotsioone. Teadvustada ning tundma õppida mineviku
ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist mitmekesisust.
Õpilane väärtustab ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd,
kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning
konfliktide rahumeelset ja vägivallatut lahendamist.
Õpilane tunneb end ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses
riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele.
Aitab kujundada valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha
ning tunda haridus- ja koolitusvõimalusi.
Suunab olema algatusvõimeline ja ettevõtlik, kujundama isiklikke
seisukohti ning neid väljendama. Õpilane mõistab avaliku, ettevõtlusja mittetulundussektori seoseid ning toimimist.
Õppe ja kasvatusega kujundatakse meie kultuuriruumis üldiselt
tunnustatud käitumisharjumusi, toetatakse uudishimu uue ja erineva
suhtes ning positiivset suhtumist sellesse.
Arendab loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede
rakendamisel erinevates projektides.
Kujuneb tervist väärtustav hoiak (sport, kunstid vaimse ja
emotsionaalse tervise edendajana, teadlik toidulaud,
internetiturvalisus jms).

II POOLAASTA (2020)
Sündmus
ÕE koosolekud
Tagasi kooli
Kohtumised Valgamaa
Töötukassa
karjäärinõustajatega
Stiilipäev
Disko
Turvalise interneti päev
Sõbrapäev
Stiilipäev
Toitlustamine Tartu
suusamaratonil

Aeg
Esmaspäeviti 5.-9. klass 8.05
1.-4. klass 12.25
oktoober - mai
oktoober - mai

Organiseerija, vastutaja
Huvijuht, ÕE

24. jaanuar
30. jaanuar
11. veebruar
14. veebruar
14. veebruar
16. veebruar

I. Grossberg (loovtöö), huvijuht
Õpilasalgatus (Hugo ja Oliver)
H. Lepa, aineõpetajad
ÕE, hoolekogu
I. Grossberg (loovtöö), huvijuht
G. Sarapuu

Õpetajad
Huvijuht, õpetajad

Vabariigi aastapäev
koolis
Vabariigi aastapäeva
kontsert
Vastlapäev
Maslenitsa
Maakoolide
rahvastepallivõistlused
2.-5. klassile
Teatrikuu
II trimestri aktus
Eesti keele ja kultuuri
õhtu

21. veebruar

ÕE, juhtkond, huvijuht

21. veebruar

Sangaste Kultuurimaja

18. veebruar
2.-6. märts
7. aprill

2. ja 9. klass
6. klass, K. Liigand
G. Sarapuu

märts
12. märts
12. märts

Otepää valla
laulukarusell
Munapühad
Südamekuu väljakutse
„Keeni kool liigub“
Naljapäev
Algklasside karjääripäev

14. märts

Huvijuht, E. Sisask
Juhtkond
Ü. Kann, M. Roio, ringide
juhendajad/ konsultatsioonide
õpilased
K. Kikkas

9. aprill
aprill

5. ja 7. klass
Huvijuht, G. Sarapuu

1. aprill
aprill

Jüripäeva teatejooks
Keskkonnakuu
„Teeme ära“ talgud
Emadepäev
5. klassi koostöö
„eksam“
Tutipidu
Valgamaa laulu- ja
tantsupidu
Spordipäev
Liikluseksam 3. klassile
Tartu võimlemispidu
Moskva Olümpiamängud
(ajarännak)
KEAT laager 6. klassile
Tubli õppija
tunnustusüritus
Suveootuse pidu
Lõpuaktus

23. aprill
mai
4.-8. mai
8. mai
mai

Hoolekogu
Klassijuhatajad, Valgamaa
Töötukassa
G. Sarapuu
K. Kahar, aineõpetajad
Huvijuht
Sangaste Kultuurimaja
9. klass

25.mai
23. mai

8. klass
Ringijuhendajad

mai, juuni
1. juuni
2. juuni
29. mai-5. juuni

G. Sarapuu
H. Lepa
K. Tamm
K. Haljasmets, koolipere

2.-3. juuni
3. juuni

K. Tamm
Juhtkond, huvijuht

4. juuni
20. või 21. juuni

ÕE, koolipere
Juhtkond, huvijuht

