
Eidapere Kooli ürituste tööplaan 2022/2023 õppeaastal (Üldtööplaani lisa) 

 

Kuupäev Üritus Vastutajad 

1. sept Õppeaasta avaaktus huvijuht, muusikaõpetaja, 

õppealajuhataja 

2. sept Koolikotijooks keh. kasv õpetaja, kl. juhatajad 

12.-23. sept Õpilasesinduse valimine direktor, huvijuht 

15. sept Koolinoorte jooksude EV algklassid Märjamaa keh kasv õpetaja 

19. – 22. sept 4. klassi matemaatika tasemetöö 

7. klassi matemaatika tasemetöö 

direktor, aineõpetajad 

27. sept  Maastikuteatejooksude EV Rapla keh kasv õpetaja 

23. september 

26. – 27. sept 

4. klassi eesti keele tasemetöö 

7. klassi eesti keele tasemetöö 

direktor,  aineõpetaja 

23.-30. sept Üleriigiline spordinädal direktor, tervisenõukogu 

29. sept Lokuta – Eidapere XVIII Suurjooks direktor, keh. kasv õp 

10. - 13. okt 4. klassi loodusõpetuse tasemetöö 

7. klassi loodusõpetuse tasemetöö 

direktor, aineõpetaja 

 Raplamaa Äkk juhtkond 

17.- 21. okt 7. klassi inglise keele tasemetöö (kirjalik ja 

suuline) 

direktor, aineõpetaja 

  5. okt  Õpetajate päev koolis ja vallas 9.kl ja klassijuhataja, huvijuht 

19. okt Lastevanemate üldkoosolek direktor, juhtkond 

19. okt Klassikoosolekud klassijuhatajad 

02. nov Pildistamine direktor, huvijuht 

 Mardi- ja kadripäeva tähistamine ja laat huvijuht, õpilasesindus 

30. nov TV 10-OS I etapp Kohilas keh. kasv õpetaja 

30. nov  I trimestri õppenõukogu direktor, õppealajuhataja 

  1. dets Klasside ja kooli kaunistamine, advendiaeg klassijuhatajad 

20. dets Jõulupidu lasteaed ja kool huvijuht, muusikaõpetaja 

21. dets Õppeväljasõit juhtkond 

       jaan Aabitsapidu klassijuhataja 

11. – 12. 

jaanuar  

7. klassi vene keele tasemetöö direktor, aineõpetajad 

23. veebr EV aastapäeva aktus huvijuht, muusikaõpetaja 

       veebr Talispordipäev, vastlapäev  tervisenõukogu 

14. märts  Emakeelepäev huvijuht, aineõpetajad 

13. märts II trimestri õppenõukogu direktor 

      märts Kooli lauluvõistlus muusikaõpetaja, huvijuht 

12. aprill Loovtööde esitamine juhendajad, 8.-9. kl 



klassijuhataja 

19. aprill Loovtööde kaitsmine direktor, juhendajad 

      aprill Kehtna valla lauluvõistlus muusikaõpetaja, huvijuht 

      aprill Võõrkeeltepäev keeleõpetajad 

      aprill Südamenädal tervisenõukogu 

4. – 5. mai 3. klassi sotsiaalainete tasemetöö direktor, aineõpetaja 

8.-9. mai 6. klassi sotsiaalainete tasemetöö direktor, aineõpetaja 

11. mai Kevadpidu huvijuht, muusikaõpetaja 

10. mai 7. klassi üleminekueksam aineõpetajad, direktor 

16. mai 8. klassi üleminekueksam aineõpetaja, direktor 

    mai Minu Riik 9. klass 9. kl juhataja 

  mai - juuni Ekskursioonid klassijuhatajad 

29 või 30. mai 9. klassi tutipidu huvijuht, 8. klass 

02. juuni 9. klassi eesti keele eksam direktor, aineõpetaja 

  7. juuni 9. klassi matemaatika eksam direktor, aineõpetaja 

12. juuni III trimestri ja õppeaasta lõpu õppenõukogu direktor 

12.  juuni 9. klassi valikaine eksam kirjalik direktor, aineõpetaja 

16. juuni Koolieksam 

Põhikooli lõpetamise õppenõukogu 

direktor 

17. juuni 9. klassi lõpupidu huvijuht, muusikaõpetaja, 

õppealajuhataja 

     juuni Kooli töötajate väljasõit direktor, õppealajuhataja 

29. aug Õppenõukogu direktor 

 


