
VARBLA KOOLI ÕPILASESINDUSE TÖÖPLAAN 

2017/2018 õ.a 

 

SEPTEMBER  

13. sept – ÕE liikmete valimine, presidendi ja asepresidendi valimine, koosolekute protokollija                     

valimine, I poolaasta tööplaani kinnitamine, ülevaade septembrikuu üritustest 

22.sept – ürituse „Sügise sünnipäev“ korraldamine 

 

OKTOOBER 

04.okt – ÕE koosolek, ülevaade oktoobrikuu üritustest, õpetajate päeva ettevalmistamine 

05. okt – õpetajate päeva korraldamine 

16.okt – Karl Ristikivi 105.sünniaastapäeva korraldamine  

20.okt – Noorte eestvedajate konverents Audrus, osalemine koolitusel 

31.okt – Varbla NOORTETOA avamisüritus ja halloweeni pidu. ürituse korraldamine 

 

NOVEMBER  

01.nov – ÕE koosolek, ülevaade novembrikuu üritustest, stiilinädala stiilide väljamõtlemine 

02.nov – ÕE koolitus Pärnus, osalemine koolitusel 

09.nov – Mardilaada korraldamine, osalemine laadal  

16.nov –  üritus algklassidele – mängud ja tantsud rahvakalendris – ürituse korraldamine 

20.-24.nov – STIILINÄDALA läbiviimine 

29.nov – Lahe Koolipäev 2017 – ÕE osalemine üritusel, ürituse tutvustamine teistele  

 

DETSEMBER  

06.dets – ÕE koosolek, ülevaade detsembrikuu üritustest, ettepanekud koolimaja 

kaunistamiseks, kuuseehete meisterdamiseks, EV100 ürituste sarja planeerimine, muljeid 

Lahedalt Koolipäevalt 

09.dets – JÕULULAAT + kuuskede ehtimise võistlus Varbla rahvamajas, heategevuslik 

jõulukohvik, ürituse korraldamine ja osalemine  

22.dets – jõulupeo korraldamine, üritusel osalemine 

I POOLAASTA KOKKUVÕTE 

 



 

II poolaasta  

 

JAANUAR  

10.jaan – ÕE koosolek, I poolaasta kokkuvõte, analüüs, jaanuari ürituste planeerimine, 

stiilinädala stiilide väljamõtlemine, EV100 ürituste sarja planeerimine  

15.-19.jaan – STIILINÄDALA läbiviimine 

15.jaan – talvise spordipäeva korraldamise abistamine 

 

VEEBRUAR  

07.veebr– ÕE koosolek, veebruari ürituste planeerimine, EV100 ürituste planeerimine  

13.veebr – vastlapäeva korraldamine  

14.veebr – sõbrapäeva korraldamine  

19.-23.veebr – EESTI NÄDAL, erinevate ürituste korraldamine  

23.veebr – EV100 pidulik AKTUS, pildistamine – ürituse korraldamise abistamine 

 

MÄRTS  

07.märts – ÕE koosolek, märtsi ürituste planeerimine, naistepäeva planeerimine 

08.märts – naistepäeva korraldamine  

14.märts – emakeelepäev, ürituse korraldamise abistamine  

27.-29.märts – koolimaja kaunistamine kevadpühadeks, traditsioonide tutvustamine 

 

APRILL  

04.apr – ÕE koosolek, aprilli ürituste planeerimine  

06.aprill – rahvusvaheline tervisepäev – üritused tervise tugevdamiseks 

20.aprill – jüriööjooksul osalemine  

 

 

 

 

 



MAI  

 

02.mai – ÕE koosolek, maikuu ürituste planeerimine, emadepäeva ja perepäeva korraldamine, 

9.klassi tutipeo planeerimine 

11.mai – emadepäeva kontsert 

15.mai – perepäev – erinevad tegevused lastele ja nende vanematele 

30.mai –tutipeo korraldamine ja läbiviimine  

 

JUUNI  

 

06.juuni – ÕE koosolek, kokkuvõte II poolaastast ja tervest aastast, hinnang ÕE tööle ja 

tegvustele, edasiste plaanide tegemine 

12.juuni – viimane koolipäev ja kirbuturg, kirbuturu korraldamine, läbiviimine  

Klassiekskursioonid  

II POOLAASTA JA KOGU AASTA KOKKUVÕTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


