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Päevakord:
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Kokkuvõte möödunud õppeaastast
Rahulolu-uuringute tutvustamine
Uue õppeaasta teemad – kooliruumide nappus ja lisaõpe
Renoveerimisprojekt
Riguldi
Jooksvad küsimused

1. Direktor tegi ülevaate 2016/2017 õppeaastast.
Olulisemad sündmused olid arengukava loomine ja kinnitamine ning kooli
renoveerimise ettevalmistamine; uuendatud said vajalikud korrad ja alustati
töökorralduse analüüsi efektiivistamiseks. Samuti said suurema fookuse õpetajate
arendamisele suunatud tegevused. Seoses koolimaja renoveerimisega on algatatud uue
sisukontseptsiooni loomine koostöö ja eri õppekavadega kooliosade integratsiooni
suurendamiseks. Lisaks õppetööle ja erinevatele projektidele toimus 35 huviringi.
Täpsem ülevaade Lisa 1.
Otsus: Hoolekogu võttis teadmiseks
2. Direktor tutvustas rahulolu-uuringute tulemusi. Lühi-ülevaade Lisa 2.
Otsus: Hoolekogu võttis teadmiseks
3. Direktor tutvustas uue õppeaasta plaane. Ruumiprobleemid on nii hoolduskoolis
Tuisus kui ka Tondi koolimajas. Abikooli avatakse 2 uut väikeklassi. Siiski leitakse
võimalused, et kõik soovijad saaksid vastavas kooliastmes kooliteed alustada või
jätkata.

Lisaõppes plaanitakse sisulist muutust: õppes on nii üldarendavad õppeained ning
karjääriõpe ja praktika.
Otsus: Hoolekogu võttis teadmiseks
4. Koolimaja renoveerimisprojekt – valmistatakse ette projekteerimishanget, mis peaks
käivituma augustis.
Otsus: Hoolekogu võttis teadmiseks.
5. Riguldi – hoone seisukord on selline, et lapsi sinna saata ei saa. Riguldi mõis on kooliga
seotud olnud sh õppetöö korraldamise osas. Kuid kooli vahenditest ei ole võimalik
hoonet säilitada ja kindlasti mitte arendada. Direktor tegi ettepaneku kaaluda
pöördumise tegemist SA Riguldi Kodule ettepanekuga lõpetada leping, mille järgselt
läheb Riguldi mõis tagasi Tallinna linnale.
Otsus: Hoolekogu võttis teadmiseks.
6. Jooksvad küsimused
- Eelarve - 28. juulil valmib eelarveprojekt, millega hoolekogu liikmed
tutvuvad ja saadavad kommentaarid nädala jooksul
- Järgmine hoolekogu koosolek toimub 29. augustil kell 17.30

Tegevuse aruanne 2016/17 õppeaastal

LISA 1

JUHTIMINE
 Arengukava kinnitamine
 Renoveermisprojekti arutelud
 Kordade ülevaatamine – töökorralduse reeglid, palgasüsteem
PERSONALITÖÖ
 Koolitused
o Kogu personal - Verge baaskoolitus 2-päeva, agressiivse käitumisega
toimetulemine, esmaabikoolituse Punase Risti Seltsis 26 õpetajale,
eneseanalüüsikoolitus
o 14 koolitust erinevatele õpetajatele
 Ühisüritused – õpetajate päeva tähistamine, jõululõuna, ühine õppepäev Viimsis
 Ühiseid teatriskäike oli 10
 Õpetajatele toimus 4 ringi: ujumine, jooga ning lauluansambel, salsaring Tuisus
ÕKT






Kujundava hindamise sisseviimine 5.klassi
Õppetöö kokkuvõtted eelmises ÕN-s, AK 9.klass peale aruannet
Liitklassi piloot AK ja TT ühendamise osas (LÕ katsetus)
AK-s üldõpetuse sisseviimise planeerimine
Grossingu seadmed

TRADITSIOONILISED ÜRITUSED
Traditsioonilisi kooli üritusi oli kokku 25.
 Sügisene ülekooliline spordinädal “Reipalt koolipinki” (matk Tallinna
Lennusadamasse) õpetajate päev, isadepäev, jõululaat, hoolimis –ja sõbranädal, aineja teemanädalad, avatud uksed, lihavõttenädal, tervise –ja südamenädal, ühistunnid
Kadaka Põhikooli õpilastega, emadepäevapeod, tantsupäev, ja spordipäevad,
regulaarselt toimusid Tondi RK rahvakalendri tähtpäevade tutvustamine ja
tähistamine, tänuüritus
ÕPPEKÄIGUD
KUMU, Adamson-Ericu kunstigalerii, Loodusmuuseumi muuseumitunnid, Maarjamäe lossi
filmiprogramm, Kadrioru lossi kunstiprogramm ”Armastus läbi sajandite”, Lennusadama
programmid ”Mayday””, Särgava ja Vilde majamuuseumid, Nõmme Raamatukogu.
PROJEKTID
 Ülekoolilised projektid
o õunapäev
o jõululaat
o kunstiprojekt “Valgele valgega”
Tallinna HA pidas ülevaatenäitust “Valgele valgega-10 Kuutegu aprill 2017 vääriliseks
 Reipalt koolipinki, kus osales kogu koolipere
 Raamist välja - osalesid õpilaskodu õpilased
 Looduslaps koostöös Tallinna Botaanikaaiaga




KEAT projekti raames toimus neli õppepäeva: ”Liikle targalt, “Tean tulest”,
Raudteeohutus”, “Veeohutus”, “Esmaabi” AK ja TT vanemale astmele
KEAT võistlustel Sisekaitseakadeemias (56-ndad 150-st)

KOOSTÖÖ TEISTE KOOLIDEGA
 Kunstiprojektis ”Valgele valgega” osalesid erikoolid üle kogu vabariigi
 Jätkusid ühistunnid (alates 2011 a.) Kadaka Põhikooli õpilastega (käsitöö, sport,
muusika)
 Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus – Väike nõid etendus, kus mängisid meie kooli
vilistlased.
 Kristlikud noored Lõuna - Rootsist, Jönköpingu Kommuunist. Veedeti koos terve
koolipäeva ja õhtul külastati Estonias muusikali ”Karlsson katuselt”.
 Praktikandid Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist,
Noored Kooli programmist
 Saksa sõpruskooli külaskäik mais ja ühine projekt. Plaanime vastukülaskäiku kevadeks
 Prantsuse Lütseum ja Tuisu osakond
SPORT
Osaleti kergejõustikuvõistlustel (EVPISL-i võistlus, Kiigemetsa koolis jooksukross),
ujumisvõistlustel (Valtus), saalihokikoondis osales Porkuni Koolis, jalgpallivõistlused (Tartus,
Viljandis)
Kevadel toimus heategevuslik teatejooks Kadriorus.
HUVIRINGID
Arv: 35 (ringijuhte 22)
 Uued ringid: lastejooga, muusikaimprovisatsioon, saalihoki, sulgpall, draamaring
 Tasulisi ringe oli: 5 - ratsutamine, laste jooga, viiuliring ja muusikaimprovisatsioon,
ujumine (hoolduskool)
 Linna poolt toetatud ringid: 6.
Muusika- ja spordiringides osalejad võtsid osa ka koolivälistest konkurssidest, festivalidest ja
võistlustest - vabariiklik HEV laste laulukonkursil Paides, laulukonkurss “Laulurõõm”, HEV
laste pillimuusikafestival, Vanalinnapäevadel Kodulinna Majas, kontserdid kirikus ja
koolisisestel muusikapäevadel, kergejõustiku –ja saalihokivõistlustel, laste
rahvaloomingufestival Kaleidoskoop+

KOOLI AJALEHT “TONDU” ilmus 3 korral
TEATRIKÜLASTUSED JA KINOPÄEVAD
Teatrikülastusi kokku oli 15, neist kolm muusikali: ”Disney on Ice”, “Pöial-Liisi” ja
“Koeratüdruk Mia”. Külastati NNT, VAT-teatrit, Estoniat, Vene teatrit. Salmes
kultuurikeskuses toimus teatrifestivalil “Valge muinasjutt”.
Tartu Vanemuises muusikal “Lumekuninganna” ja Tartu Vanemuise teatripere andis koolile
tänukirja Parim teatrikriitik 2017.

NÄITUSED JA LOOVTÖÖDE KONKURSID
 Osaleti joonistuskonkurssidel ja pandi üles näitusi (avatud uksed, Tallinna Loomaaia
Hariduskeskuses, fotonäitused, Tallinna HA).
 Esimest korda võeti osa Kullo keraamikakonkursist “Savisellid”
 Osaleti edukalt Tallinna HEV laste käsitöökonkursil “Igaüks võib olla meister” Kadaka
koolis.
 13. korda “Savilinnu” teatrifestivalil TT 6-9kl. “Jänkupoiss, kes kartis magama jääda”
juhendaja H.Käänik ning Triin Tammekänd pälvis eripreemia.
 9.a ja 7.a andsid Tallinna Vanalinnapäevade raames etendused “Väikesed pakikesed”
ja “Vigased pruudid”
ÕPILASKODU ÜRITUSED
 Õppekäigud toimusid Loodusmuuseumi, kunstimuuseumidesse (Mikkeli, Kadrioru
loss) ja Nõmme Tuletõrje depoosse, kus projekti ”Tean tulest” raames toimus
tuletõrjeõppus, vanem rühm käis õppekäigul Lennusadamas, nooremad rühmad
Tallinna Loomaaias.
 Teater ja kino. Loomelinnaku Vaba Lava, NNT, Estonia ja Salme kultuurikeskus. NNT ja
VAT-teatri külastsued olid projekti “Aitan lapsi” toetusel.
ÕK osales PÖFF-i filmifestivalil, Keskraamatukogus film Aafrika noorte elust (Mondo
projekt)
 Neli külaskäiku Kadaka Põhikooli (ühised teatevõistlused ja rahvastepall).
 Kolme näituse külastus Rahvusraamatukogus.
HEATEOD JA TOETUSED
 Turvakiiged Tuisu tänavale
 Rootsi Lions klubi külastas meie kooli ja tegi ka annetuse kooli arendamiseks
 Tikkurila toetus värvide näol
 Kaupmees ja Co piparkoogitaigen
 Tondi Raamatukogu kinkis I klassi õpilastele esimese raamatu (kuues aasta),
 Kogu kooli jõulupakkide (230 tk.) eest tasuti Ilo Jaigi vabatahtlikust annetusrahast
huvitegevusele
 Kontserdid
o Ülemaailmse muusikapäeva raames andsid VHK õpilased kontserdi
o Rahvusooper Estonia poistekoori Juhanid koorikontsert
o Rootsi noorte annetuse eest toimus koolikontsert “Hõbedased trompetid”
o Perekond Tarumid käisid esinemas
 Igal lapsel oma pill raames 600 eurot toetus viiulite soetuseks
 Rohelise ringi heategevusmüügi tulu läks kääbusküüliku aastaseks toiduvaruks
 Jõululaada raames toimus heategevusannetus Nõmme Rahu Kirikule.
 Õpilastööde jõulumüügiga osales ÕE Sotsiaalministeeriumi jõululaadal
MEEDIAKAJASTUS
 Kristiine Leht, Õpetajate Leht, Postimees on-line, uudised tegemistest HA kodulehel
 Õunaprojekt, jõululaat, kiiged Tuisu osakonda
 TTV portreefilm Ellu Papstelist 31.juuli
 Tuisu osakonda külastas sotsiaalminister Kaia Iva

LISA 2

