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1. SISSEJUHATUS 
  

1. Ajalugu 

Tallinna Tondiraba huvikooli põhimäärus on vastu võetud  14.12.2016 Tallinna 

Linnavalitsuse poolt ning kool avati   29. septembril 2017. Tallinna Tondiraba Huvikool 

on munitsipaalõppeasutus, mis annab huviharidust Tallinna ja selle lähiümbruse lastele. 

Alguses oli  avatud 36 erinevat huvialarühma, kokku 75 gruppi. Tallinna Tondiraba 

Huvikool asub aadressil Punane tn 69, endise Tondiraba Keskkooli koolihoone ühes 

tiivas, mis huvikooli tarvis renoveeriti. Maja on neljakorruseline, lisaks veel 

keldrikorrus, kus asuvad puidutööklass ja autode ringrada. Üldse on kool sisustatud 

kaasaegsete vahenditega, on loodud tingimused õpilaste igakülgseks arenguks.  

2. Kooli struktuur, majandamine, traditsioonid ja sümboolika  

Kooli juhib meeskond direktori eestvedamisel. Meeskonda kuuluvad: arendusjuht, 

huvijuht, majandusjuht, laagrijuht, infojuht, õppekoordinaator, õppejuht. Koolis 

töötavad ainesektsioonid, mida juhivad ainesektsioonide juhatajad. 

Kooli põhitegevuseks on huvihariduse andmine. Lisaks korraldab kool linnalaagreid ja 

muid üritusi. Huviringide ja teenuste maksumused on kehtestatud  Tallinna 

Haridusameti juhataja käskkirjaga. 

Kooli eelarve aastate lõikes: 

2017. aasta 427336 eurot  

2018. aasta 874523 eurot  

2019. aasta 955150 eurot  

Koolil on oma värvid ja logo: värvid on oranž ja valge ja logoks on stiliseeritud H täht, 

mis  sümboliseerib huvikooli, mille mõlemal poolel on kaks T tähte, mis omakorda 

tähendavad Tallinnat ja Tondiraba. 
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Traditsioonilisteks üritusteks koolis on saanud:  

 

● teadmiste päev 

● õpetajate päev 

● direktori vastuvõtt parimatele õpilastele 

● jõuluüritused ja -etendused 

● iseseisvuspäev 

● lego- ja robootikavõistlused 

● automudelismivõistlused 

● lõpupeod 

● linnalaagrid 

● õppekäigud ja - ekskursioonid 

● laevamudelismivõistlused 

 

Kool töötab tööpäeviti kell  9.00 – 21.00 ning laupäeviti 9.00 – 16.00, mõnikord ka kokkuleppel 

pühapäeviti. Koolis töötab koolivaheaegadel linnalaager, lisaks pakutakse erinevaid teenuseid. 

 

Kooli õpilastele kui ka õpetajatele on tagatud kaasaja nõuetele vastav keskkond ja tingimused. 

Kool osaleb rahvusvahelistes, vabariiklikes ja ülelinnalistes projektides. Hetkel töötab koolis 

70 inimest, neist 59 on pedagoogid, enamus vastab kvalifikatsioonile. 

Koolis õppis 31.05.2018 seisuga 1055 õpilast 37 huvirühmas ja 22.10.2018 seisuga 1350 

õpilast. 

 

Kooli arengukava on koostatud koostöös personaliga kooli juhtkonna ja pedagoogilise 

kollektiivi arutelude ja ajurünnakute käigus ja lähtub Tallinna linna arengukavast ja Tallinna 

munitsipaalharidusasutuste huvihariduse ja huvitegevuse programmist aastateks 2018-2022 
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2. VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

  
Visioon 

 

Tallinna Tondiraba Huvikool on kaasaegse õpikeskkonnaga haridussüsteemi siduv ja turvaline  

õppeasutus, kus pakutakse igale õpilasele kõikides võimalikes valdkondades  leida endale  

sobiv huviala, omandada  uusi teadmisi ja oskusi, tunda oma tegevusest huvikoolis  rõõmu ja  

leida uusi väljakutseid.  

  

Missioon 
  

Tallinna Tondiraba Huvikooli missiooniks on võimaldada ja tagada igale õpilasele mitmekülgne 

huviharidus. 

Väärtused  
 

● Õpikeskkond  

● Koostöö  

● Loovus 

 

 

3. TALLINNA TONDIRABA HUVIKOOLI  TEGEVUSKAVA 2017-

2018 TÄITMISE ANALÜÜS 

 
Tallinna Tondiraba Huvikooli TEGEVUSKAVA 2017-2018 täitmisest: 

 

Nimetatud perioodil keskenduti põhiliselt huviringide komplekteerimisele ja töö käivitamisele. 

Avati 36 erinevat huvialarühma, 75 gruppi, keskenduti õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide 

täitmisele ning valdkonna pidevale parendusele. Kool on olnud avatud uutele ideedele, 

õppeasutust iseloomustavad ettevõtlikkus, loovus, originaalsus, riskijulgus, muutustega 

kohanemine. Kindlalt on toetatud õpilaste ning töötajate loovust ja entusiasmi, väärtustatud 

inimeste töösse pühendumist. On pööratud tähelepanu ja tähtsustatud multikultuursust. Loodud 

on innovatsiooni soodustav ning arenev keskkond haridusasutuses. Tekkinud on haridusasutuse 

sisemine kultuur, milles on väga tähtis olnud direktori roll. Koolis on väärtustatud koostööd 

meeskonna- ja teiste huvigruppide vahel. Loodud on turvaline õpikeskkond. Haridusasutuse töö 

on olnud efektiivne, toimunud on selle otstarbekas ja läbimõeldud korraldamine ning 

majandamine. Alustati koostööd üldhariduskoolidega huvihariduse päevade raames, samuti 

lasteaedadega. Peale huvikooli avamist oli majas 900 õpilast, kuigi haridusamet planeeris 

esialgu ainult 400 õpilast. 
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Huvikooli tegevuskava 2017–2018 perioodil toimunud sündmused: 

 

● Õpetajad on aktiivselt osalenud erinevatel koolitustel (linnalaagri-, personali- ja 

tööalastel). 

● On täiendatud ja parandatud ainevaldkondade õppekavasid.  

● On välja töötamisel tugisüsteem õpilaste abistamiseks, erilist tähelepanu pööratakse 

HEV-õpilastele. 

● On loodud kooli kodulehekülg, mida pidevalt parandatakse ja täiendatakse.  

● Ringijuhendajate ja kooli juhtkonna koostööna on muutunud õppekäigud ja -

ekskursioonid  õppeprotsessi lahutamatuks osaks. Tunnid on toimunud haiglas, muuseumides 

ja spordibaasides (eelkõige huviringides tulevane arst, põnevad eksperimendid, loodusuurijad) 

● Punane 69  hoone ja territoorium on renoveeritud, mille tulemusena on loodud 

tingimused vajalikuks õpi- ja töökeskkonnaks ning pandud alus headele võimalustele 

huvihariduse andmiseks.  Koolis on olemas oma kööginurk, puidutöökoda, autoringrada, labor 

ja arvuti- ja robootikaklassid.  

● Tallinna Tondiraba Huvikool tunnustab ja motiveerib oma töötajaid. 

 

Õppetöö toimub järgmistes valdkondades: muusika ja kunst, tehnika, üldkultuur, loodus ja 

sport.  

 

Muusikaringid 

Muusikaringide arv ei ole suur, kuna kõrval asub muusikakool.  Pakume estraadilaulmist, 

ansamblimuusikaringi ja individuaalõpet  klaveri, kitarri ja trummide erialadel, lisaks õpitakse 

solfedžot. Hetkel töötab 9 muusikaringi, kus õpib 88 õpilast. 

 

Tehnikaringid 

Eelisarendatud suund, pakume lego ja robootikat, arvutikursuseid, auto- ja motoringe , laeva-, 

lennu- ja automudelismi. Tehnikaringid annavad  noortele võimaluse arendada end tehnikaalal 

ja võimaldavad saada  teadmisi inseneri ja muu eriala tööspetsiifikast.  Tehnikaringide hulka 

kuuluvad ka arvutiringid. Tehnikaringides õpib ca 280 õpilast, mis moodustab ca 20% kogu 

õpilaste arvust. Legokonstrueerimise ja robootika ringides õpib kõige rohkem õpilasi.  

 

Üldkultuur   

Eelkõige ringid lastele vanuses 1,5-6 aastat. ABC kool, arengukool, logorütmika. Ringide 

eesmärk on laste arengu toetamine, süsteemse ja analüütilise mõtlemise arendamine. Ringides 

õpib 185 õpilast.  
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Loodus  

Eelisarendatud suund, koolis on olemas oma labor, pakume loodusuurijate ja põnevate 

eksperimentide ringi, lisaks töötavad noorte teadurite ring ja  tulevase arsti ring.  Ringid 

toetavad füüsika, keemia ja loodusõpetuse algõpet. Õpilane saab teadmised läbi praktilise 

tegevuse. Ringides õpib 54 õpilast, kokku 6 rühmas. 

 

Sport  

Sportimiseks puudub õppekeskkond, kuid me pakume enesekaitse ja iluvõimlemise 

treeninguid, kus osaleb 13 rühmas 200 õpilast. 

Tantsusaalide olemasolu tõttu on võimalus pakkuda erinevaid tantsuringe, kokku tegutseb 

huvikoolis 16 rühmas 146 õpilast.  

4. KOOLI TUGEVUSED NING PARENDUSED  

Tegevuse eesmärgid  

 

Õpilaste arvu kasvatamine ning õppekvaliteedi parandamine ja tegevussuundade 

mitmekesistamine.   

Erilist tähelepanu pööratakse koolis loodus- ja täppisteadustele (LTT), mis tagab õpilaste 

ettevalmistuse antud valdkonnas.   

 

Tugevused 
  

● Materiaalne baas  õppetöö läbiviimiseks.  

● Arenev õppe- ja majandustegevus. Majandustegevus on säästev, läbimõeldud ja tulu 

toov.  

● Toimub tihe ja tulemuslik koostöö linnaosa lasteaedade ja üldhariduskoolidega. 

● Esindatud enamus huvialavaldkonnad. 

● Kooli personal on stabiilne, 90% pedagoogidest vastab kvalifikatsiooni nõuetele, 

voolavust ei ole. 

● IKT-keskkond vastab õppekeskkonna vajadustele. 

● Süsteemselt ostetakse  juurde õppeinventari, ITK-vahendeid, õppevahendeid. 

● Toimub õppekavade pidev arendamine ja muutmine kuna puudub huvihariduse riiklik 

õppekava ja kaasaaegses maailmas, mis on kiiresti arenev muutuvad laste ootused 

haridusasutustest. 

● On edukalt kasutusele võetud elektrooniline dokumentatsioonisüsteem google 

keskkonnas. 

● Loodud on  järgmised ainesektsioonid: sport, muusika, tehnika, kunst, eelkool, tants, 

loodus. 

● Koolitöötajatele on korraldatud  koolitusi, mis käsitlevad tööd HEV-õpilastega, samuti 

toimusid koolis 160-tunnised koolipedagoogika kursused. 
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Parendusettepanekud 
  

● Tõsta operatiivsust tagasiside saamiseks erinevatelt huvigruppidelt. 

● Uute õpetaja leidmine LLT valdkonnas. Olemasolevate õpetajate ümberkoolitamine. 

● Huvikooli õpetajate palk on madalam üldhariduskooli õpetaja palgast. 

● Anda süsteemset abi  noortele pedagoogidele. 

● Anda õpetajatele süsteemset abi õppekavade koostamisel. 

● Mõelda välja ja viia läbi  sisu ja vormi poolest uusi  üritusi.   

● Tihendada koostööd üldhariduskoolide ja lasteaedadega (viia läbi ühisüritusi). 

● Mitmekesistada õppeekskursioonide temaatikat, viia läbi õppekäike koos 

üldhariduskoolidega. 

● Laiendada olemasoleva traadita võrgu ulatust. Eelarveline vajadus ca 3000 eurot  

● Suurendada esitlusvahendite arvu. 

● Varustada kõik neljanda korruse klassid tahvlite ja esitlusvahenditega. Kõikide 

õppekavade puhul on oluline, et õpetaja saaks kasutada kaasaegseid vahendeid. 

● Aidata tõsta RÕKis ettenähtud õpilaste teadmiste taset läbi huvitegevuse. 

Anda uusi teadmisi läbi huvitegevuse, parandada tulemusi. 

● Pöörata tähelepanu õpilaste kasvatamisele huvitegevuse kaudu, aidata valida elukutset.  

● Täiustada eestikeelsete rühmade tegevust. Aktiivsemalt kasutada eestikeelset 

terminoloogiat segarühmades. 

● Uute tõhusate meetmete otsimine HEV- õpilaste abistamiseks. 

● Mitmekesistada õppeekskursioonide temaatikat (Loodusmatkajate huviring, tulevane 

arst, põnevad eksperimendid). 

● Selgitada vajadust HEV koordinaatori ametikoha loomist.  

 

 

5. ARENGUKAVA ARENDUSE PÕHISUUNAD JA EESMÄRGID 

VALDKONNITI  

a. Arengukava peaeesmärgid aastateks 2019-2023  ja nendega 

seotud kriitilised edutegurid 

 
Tallinna Tondiraba Huvikooli eesmärgid tulenevad kooli visioonist ja annavad kogu personalile 

ettekujutuse sellest, millised me peame olema, et lähtuvalt põhiväärtustest tegeleda kooli 

arendamisega. Lähtudes riigi ja linna prioriteetidest, seadusandlikest aktidest püstitab Tallinna 

Tondiraba Huvikool ajavahemikuks 2019- 2023 järgmised eesmärgid: 

  

1. Kooli õppe- ja kasvatustegevus on suunatud  õppija võimete avastamisele ja huvi 

tekitamisele  

 

Selleks on vajalik 

● kaasaegsete valdkondade huviringide avamine ja arendamine  

● kasutada pidevalt kaasaegse infotehnoloogia võimalusi õppeprotsessis 

● avatud tundide läbiviimine  ja meisterklassi töötubade korraldamine  

● kooli veebilehekülje uuendamine 
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● üldhariduskoolidega tihe koostöö   

  

2. Huvikooli lõpetaja on huvikoolis vabalt valitud huviringis käinud õpilane, kus ta  

omandab uusi teadmisi ja oskusi,  seob huviala tulevase elukutsega  

  

Selleks on vajalik 

● arendada koostööd kutseõppeasutuste ja kõrgkoolidega 

● järjepidev õppetöö, huviala õppekavade pidev uuendamine ja arendamine  

● õpetajate ettevalmistus ja arusaam huvikooli eesmärkidest  

b. Arengukava tegevuskava valdkondade lõikes 

  

Arengukava tegevuskava on aluseks õppeaastate tööplaanide koostamisel. 

Finantseerimisallikad kajastuvad kooli eelarvetes. 

 

Arenguvaldkonnad 

Eestvedamine ja juhtimine 

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja 

Arengukava elluviimine  ja 

täitmise analüüsimine. 

Arengukava eesmärgid on 

täidetud 

Pidevalt Juhtkond Direktor 

Õppeaasta prioriteetide 

määramine 

Kooli üldtööplaani täitmine Igal õppeaastal 

augustis 

Juhtkond Direktor 

Kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse tulemuste 

analüüs 

Valmis on kokkuvõtlik 

aruanne kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse kohta 

Pidevalt Õppejuht  Direktor 

Personalijuhtimine 

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja 

LTT valdkonna personali 

ettevalmistamine. 

Kõikidel võimalikel koolitustel 

osalemine, mis on vabariiklikult, 

Tallinna linna. Sisekoolituste 

korraldamine, infovahetus teiste 

linna haridusasutustega.  

   

Koolis töötab pädev ja 

koolitatud personal. LTT 

valdkonna  personali 

puudumise tõttu ümber 

koolitada olemasolev 

personal 

Aasta 2019-

2022 

Juhtkond Direktor 

Ametijuhendite korrigeerimine 

ja täiendamine, uute 

ametikohtade ametijuhendite 

koostamine. Pideval muutuvad 

ametikohad, ametikohade 

nimetused, tööülesanded. 

Ametijuhendid vastavad 

kooli nõuetele ja 

vajadustele.  

Kord aastas, 

kevadel 

Sekretär  Direktor 

Personaliga arenguvestlused  Arenguvestlused 

toimuvad kirjalikult ja on 

alus töötaja rahulolu 

hindamiseks  

Kord aastas, 

kevadel 

Õppejuht  Direktor 

HEV laste teemaline , 

linnalaagri teemaline  ja 

enesekaitse teemalised 

koolitused , 160 tunnine 

pedagoogikakursus. Mõeldud 

õpetajatele kes töötavad HEV 

lastega, linnalaagris. 

Pedagoogikakursus on mõeldud 

Viia läbi antud teemadel 

õpetajatele koolitused  

2019-2021 Õppejuht  Direktor 
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nendele kes on omandanud  

keskeri või kõrgharidust aga ei 

ole õppinud pedagoogikat 

 

 

Õpetajate astmepalga tõstmine. 

Tallinna linna volikogu 

pädevusega määratakse 

alammäär, kooli arengu ülesanne 

õpetajatele maksta rohkem 

alammäärast. 

Õpetaja astmepalga 

tõstmine  

01.09.2019 kuni 1350 

euroni  

01.09.2020 kuni 1500 

euroni  

01.09.2021 kuni 1650 

euroni  

01.09.2022 kuni 1800 

euroni  

01.09.2023 1950 euroni   

2019 – 2023 

 

 

 

 

 

Pidevalt 

Direktor 

 

Direktor 

 

 

 

 

 

 

 

Personalile: 

Esmaabi-, tuleohutus-, 

tervishoiu- ja   tööohutusalane 

õpe 

 

Koolitöötajad on 

omandanud  vastavad  

teadmised ja praktilised 

oskused 

 
Esmaabi - 

veebruar 

2019.a., 

tuleohutus - 

praktilised 

õppused  iga 

aasta mais, 

tervishoiu-ja 

tööohutus- 

alane õpe - 

vastavalt 

seadusele 

Majandusjuht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainesektsioonid Ainesektsioonid töötavad 

koostatud plaani järgi, 

tehakse koostööd 

üldhariduskoolidega.  

 

2019-2023 Õppejuht  

 

Direktor 

 

 

 

Koostöö huvigruppidega   

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja 

Koostöö õpetajatega Toimub koostöö õpetajatega,  

õpetajad saavad  teha 

ettepanekuid kooli arengu 

kohta 

Pidevalt Ainesektsioonid Direktor 

Rahuloluküsitluste läbiviimine 

huvigruppide seas ja nende 

tulemuste analüüs  

Huvigruppide seas on läbi 

viidud rahuloluküsitlused 

õppekvaliteeti osas,  tasuliste 

teenuste osas (linnalaagrid, 

meisterklasside töötoad, 

muud tasulised teenused)  

Mai, september  Direktor Direktor 

Töö lapsevanematega, 

Lastevanemates huvi 

Lastevanemate huvi kooli 

vastu on tõusnud 

Pidevalt Õppejuht Direktor 
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tekitamine õnnestumiste ja  

kooliprobleemide vastu 

Suvine linnalaagri töö Linnalaagri töösse on 

kaasatud suvel kuni 2000 

last. Huvihrupp on Tallinna 

linna lapsed vanuises 6-14 

aastat. 

Igal õppeaastal 

suvel 

Laagrijuht, 

õpetajad 

Direktor 

Õpilasesinduse valimine Aktiivsetest õpilastest 

moodustada 

õpilasomavalitsus  

2019 Arendusjuht  Arendus-

juht 

Koostöö arendamine 

ümbruskonnas asuvate eesti ja 

vene õppekeelega koolide ja 

lasteaedadega. 

Huvihariduse päevade 

korraldamine 

Pidevalt Õppejuht Direktor 

Mainekujundus  Videolõigud tunnist ja 

õpetaja poolt  ringi 

tutvustamine. Visuaalne 

identiteedi tõstmine 

(koolilogoga särgid, joped, 

nokamütsid, tehnilise 

personali riietus, kommid ja 

kingitused)  

Pidevalt  Majandusjuht Direktor  

Huvialade tutvustamine 

potentsiaalse tulevikuametina  

(nt., tulevane arst,  kondiiter, 

kokk, enesekaitse, veeb ja 

programmeerimine, fotoring) 

Koostöö kutsekoolidega ja 

kõrgkoolidega ja 

erasektoriga. Külaskäigud, 

ametis olevate inimeste 

kutsumine kooli  

Pidevalt  Õppejuht  Direktor  

Koostöö erinevate alaliitudega  Arendada koostööd  koolis 

olemasoleva huvialade 

liitudega, mis tegutsevad 

riigis eesmärgiga viia läbi 

ühis üritusi ja-võistlusi 

Pidevalt  Õppejuht  Õppejuht  

Koostöö Lasnamäe 

Muusikakooliga  ja teiste 

Tallinna linna 

haridusasutustega 

Ühised üritused  Pidevalt  Õppejuht  Õppejuht  

 

 

 

 

 

Ressursside juhtimine (kooli eelarve) 

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja Allikas ja 

maht  

Direktori poolne pidev 

analüüs eelarveliste 

vahendite kasutamise kohta. 

Omatulude  suurendamine 

2019-2023 aastatel  

On ülevaade eelarvelistest 

võimalustest, eelarvet 

kasutatakse sihipäraselt.  

Omatulude maht aastal  

2019  ca 400 tuh. eurot. 

Omatulude maht aastaks 

2023 ca 600 tuh eurot 

aastas   

Pidevalt Direktor  Direktor  

Klasside uute 

õppevahenditega 

varustamine, tarkvara ja 

riistvara pidev uuendamine. 

Kooli ruumid on sisustatud 

kaasaegsete 

õppevahenditega, kus  

Pidevalt Majandusjuht  Direktor Omatulu, ca 

25000 eurot   
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LTT vahendite järjepidev ost  

ja vahetus  
arvestatakse tänapäeva 

õpilase ja õpetaja vajadusi 

Infotehnoloogilise baasi 

täiendamine ja uuendamine: 

1) suure saali projektori 

soetamine  

2) esitlusvahenditega  

kõikide klasside 

varustamine 

3) olemasoleva traadita 

võrgu laiendamine 

eesmärgiga tagada majas 

traadita internetiühendus  

4) klasside varustamine IKT 

- vahenditega 

Infotehnoloogiline baas on 

täiendatud ja vastab 

tänapäeva vajadustele  

2019 - 

2023 

Infojuht Direktor Linna eelarve, 

Omatulu, ca 

30000 eurot  

Koolihoone turvalisuse ja 

puhtuse tagamine.  Hoone 

on uus,  aga vajab pidevalt 

ressursse selleks, et säilitada 

hoone algkujul.  

Juhtkond tagab koolimajas 

puhtuse ja korra 

Pidevalt Majandusjuht  Majandusjuht  Omatulu, 3000 

eurot  

 

 

 

 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja 

Õppekavade rakendamine ja 

kasutamine 

Kooli töö juhindub 

huviringide õppekavadest 

2019- 

2023 

Õppejuht  

 

Direktor 

MÕK tundide korraldamine  Iga huviala korraldab 

kord aastas MÕK tunde  

2019-2023 Ainesekt- 

sioonide 

juhatajad, 

õpetajad 

Õppejuht  

Uute huviringide avamine  Igal aastal analüüsitakse 

käismasolevate kursuste 

vajadusi ja atraktiivsust,  

pakutakse uusi huviringe, 

vähemalt kahe aasta 

jooksul 

2019 - 2023 Arendusjuht  Direktor 

HEV õpilasi toetava süsteemi 

väljatöötamine ja 

rakendamine.  

Koolis välja töötada  

HEV õpilasi toetav 

tugisüsteem. Viia läbi 

õpetajate HEV koolitused  

 

2019 - 2023 Aine- 

õpetajad 

Õppejuht, 

tugisüsteemi 

koordinaator 

Huvihariduse päevade 

korraldamine  

Lasnamäe piirkonna 

koolid ja lasteaiad 

külastavad huvihariduse 

päevade raames 

Tondiraba huvikooli 

2019 - 2023  

 

Aineõpetajad Õppejuht 

Linnalaagri kasutamine 

huviringide tutvumiseks. 

Linnalaagri rakendamine 

õppekava osana  

Toimub õpilaste 

tutvumine huviringidega 

linnalaagri raames. 

Linnalaager on üks osa 

huviringiõppekavast 

Pidevalt Laagrijuht Arendusjuht 

Huviringide omavaheline seos 

ja koostöö.  

Ühised tunnid ühe ja 

sama valdkonna 

huviringidega. Ühed 

õpilased külastavad  ja 

Pidevalt Õppejuht  Direktor 
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osalevad teise õpetaja 

tundi samas valdkonnas. 

Meisterklassi töötubade 

korraldamine lasteaia ja  

üldhariduskooli lastele  

Regulaarselt toimuvad 

meisterklassi töötoad 

Pidevalt Õpetajad Arendusjuht 

Sünnipäevaürituste 

korraldamine  

Kool korraldab igakuiselt 

sünnipäevaüritusi 

lastevanemate soovil ja 

tellimusel pakkudes 

sünnipäeva raames 

võimalust huviringiga 

tutvumiseks   

Pidevalt Huvijuht Arendusjuht 

Huviharidus programmide 

rakendamine  

Huviharidusprogrammid 

on valmis ja rakendatakse 

RÕK toetamiseks. 

Osalevad 

üldhariduskoolide vastava 

kooliastme õpilased, 

sellega toimub lõiming 

üld-  ja huvihariduse 

vahel. 

Huviharidusprogramm on 

antud valdkonna 

õppetund , mis on 

suunatud õppeaine vastu  

huvi tekitamiseks. 

Pidevalt Aineõpetajad Õppejuht 

Avatud tundide korraldamine 

ühe ainesektsiooni õpetajate 

vahel  

Toimuvad nn avatud 

tunnid ühe ainesektsiooni 

raames, mida külastavad 

sama ainesektsiooni 

õpetajadja õpilased antud 

protsessis osalevad. 

Pidevalt Aineõpetajad Õppejuht 

Üldhariduskoolide õpilastele  

pakkuda huvikoolis läbida 

valikainet 

Avatud on uus huviring, 

mis on mõeldud 

valikainena 

üldhariduskoolide 

õpilastele 

2021 Aineõpetajad 

koostöös teiste 

koolide 

õpetajatega 

Õppejuht 

Veebilehekülje uuendamine  Kooli uus koduleht on 

valmis, sealjuures on 

muutunud kaasaegsemaks 

ja arusaadavamaks 

2020 Juhtkond Infojuht 

Vastuvõtukorra 

digitaliseerimine  

Vastuvõtukord on 

elektrooniline  

2020 Koolitöötajad Direktor 

Täiskasvanutele huvihariduse 

pakkumine  

Täiskasvanutele pakutav 

huviringide arv vastab 

tänapäevasele ootusele ja 

trendile ja õppijate arv  

moodustab 5%  õpilaste 

arvust  

2020 Õpetajad  Õppejuht  

LTT ringide tegevuse 

laiendamine ja uute ringide 

avamine. Kaasatakse 

üldhariduskoolid, lasteaiad, 

lapsevanemad, õpilased.  

LTT ringide arv on 

kasvanud.  

Pidevalt Arendusjuht Arendusjuht 
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6. ARENGUKAVA KINNITAMISE JA UUENDAMISE KORD 
  

Kooli arengukava vaadatakse läbi, analüüsitakse ja vajadusel uuendatakse  üks kord õppeaastas 

– sügisel, seoses 

  

● arengukava analüüsist tulenevate muudatustega, 

● eelarve ja investeeringute muudatustega, 

● õppenõukogu, õpilasesinduse või hoolekogu ettepanekutega. 

  

Arengukava muudetakse 

  

● seoses eesmärkide muutumisega, 

● seadusandlike aktide muutumisega, 

● seoses arengukava tähtaja täitumisega. 

  

Ettepanekud arengukava muudatusteks vaadatakse läbi õppenõukogus, õpilasesinduses ja 

kooli hoolekogus. Selleks toimub järgnev töö: 

 

Arengukava komisjoni moodustamine. Komisjoni koosseisu kinnitab direktor, 

● Olemasoleva arengukava analüüs, 

● Uute prioriteetide määramine, 

● Arengukava arutamine töögruppides, selle kooskõlastamine hoolekogu, õpilasesinduse  

ja õppenõukoguga. 

  

 

KOOSKÕLASTUSED 

  

Käesolev arengukava on kooskõlastatud: 

  

1. Tallinna Tondiraba Huvikooli hoolekogu poolt 
  

Hoolekogu (nõukogu) kooskõlastus protokoll  nr 1        03.10. 2018 

  

  

___________________  

 

Tatjana Rannaeere  

Hoolekogu liige  

  

  

2. Tallinna Tondiraba Huvikooli õppenõukogu poolt 
  

Õppenõukogu koosoleku protokoll  nr. 1       29.09. 2018     

  

  

___________________  

 

Sergei Ptšjolkin 

Direktor 


