
Tallinna Tondi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 3 

Koosoleku aeg: 16.06.2022 
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Puudus: Ove Ant- lastevanemate esindaja 

Protokollis: Heidi Sild 
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1. Õppeaasta kokkuvõte  
LÄBIV TEEMA, Liikumine ja sport – tervisliku eluviisi alus 

 
Õppeaastat alustas 261 õpilast, lisandus 4 õpilast, lahkus 4 õpilast. 
Klassikomplekte 43. Õppekava vahetus 1 õpilasel, õppekava vahetuse soovitus 5 
õpilasele. Õppekava läbimine 2 aastaga 2 õpilasel ning täiendav õppetöö 2 õpilasel. 
 
Pikapäevarühmas õa alguses 115, lõpus 120 õpilast. Pikapäevarühmas 8 rühma ja 5 

alarühma. Tasuta huviringe 28, tasulisi 2. Õpilaskodus õa alguses 20, lõpus 21 

õpilast. 

 

Eesmärkideks oli: 

● Õppe- ja kasvatustööd toetavad tugiteenused ja huvitegevus 

● Õpilaste sujuv üleminek järgmisele etapile 

● Personali jõustamine  
  



Kokkuvõtete tegemisel on aluseks võetud üldtööplaan ning lähtud arengukava 
tegevuskavast.  

 
Personal on motiveeritud ja kannab ühiseid väärtuseid. Panustatud on personali 
koolitustesse, kokku on osaletud 405 koolitusel, millest 348 ülekoolilised. 

- ülekooliline (klassijuhatajatele, väärtuskasvatus TÜ ja TLÜ) – 209 
- üldised (esmaabi, evakuatsioon) – 139 
- eripedagoogiline – 22 

Autism ja ülitundlikkus keskkonna suhtes, Autistlike laste kõne arendamine, 2-
7 aastase lapse vaimse arengu hindamine J.Strebeleva metoodika alusel, 
Sensoorse integratsiooni teraapia baasteadmised, Hariduslike erivajadustega 
õppija toetamine õppeprotsessis 
agressiivne käitumine – 7 
Laste ja noorukite käitumishäired ja ennastkahjustav käitumine, Toimetulek 
agressiivse käitumisega. 

- erialane (aineõpetajad, tugispetsialistid) – 14 
- haridustehnoloogiline – 6 
- juhtimine – 7 

õppejuhtide koostööpäevad, Eripedagoogide koolipraktikate juhendajate 
täiendkoolitus, Haridusjuhtide praktikaprogramm 2021-2022, SEC4VET 
töötuba (SE oskuste hindamine HEVidel) 

 
Toimunud sisekoolitused: 
Digikoolitused: Bingo tegemine, Actionboundi tegemine, klassi haldamise vahendid, 
Google Classroom, säästlik printimine, Epic Pen, e-raamat BookCreator, 
graafikalaud, hariduslikud arvutimängud; Robotigu, Matatalab; Kiisud, mesilased, 
maastikurobot, heli salvestav pesulõks, valguskuubik, õpperobot Kitt;  
Dokumendikaamera 

Autismispektri häirega õpilane, autistlike laste kõne arendamine 
Teksti mõistmine erinevates vanusastmetes 
IÕK-de koostamine 
Jõulutöötoad 
Alternatiivkommunikatsioonist 
Hääleseade 
Läbipõlemisest õpetajatele ja abidele 
Korruste vaheline koostöö: Verge võtete meenutamine, viiplemine  
IT-koolitused abidelt abidele, tekstitöötlus, digitahvel, postkast, eKool, Boardmaker, 
harivad arvutimängud). 

Lastevanemate kool - 3 lastevanemate kooli (puue ja rehabilitatsioon, Verge, 
alternatiivkommunikatsioon) 

Strateegiapäevad  – rõhuasetusega väärtustel (enda ja kooli väärtused) aprilli 
vaheajal, andis tõuke ühiselt ja üheselt mõtestada meie kooli alusväärtusi. Tegeleb 
tuumikgrupp, mille tööst andis ülevaate Silvia Paluveer 15.06 ÕN-s. 
 



Tunnustused - perioodi tunnustused ja õpetaja Ellu Missioonipreemia, mille 
tulemused tehti teatavaks 16.06 õppeaasta kokkuvõtval üritusel.  
Perioodi tunnustuse saajad: Egne Aavik, Evelin Aavik. õp.Ellu Missioonipreemia - 
Margit Aedma. Silmapaistev töötaja 2022 Evelyn Kirotarp 
 
Koostöövestlused – süsteem käivitatud 
 
Personali ühisüritused - õpetajate päeva puhul kogunemine ja meelte kooli 
vedajate töötoad. Jõulupidu. Õppeaasta lõpetamine 16. juunil. 18.juunil huvilistele 
võimalus Altja matkarajal kulgeda ja pärast ehk ka piknikku pidada. 
Huvigrupid on informeeritud ja kaasatud kooli arendustegevusse. 

 
Info jagamine -  Iganädalased juhtkonna koosolekud ja infominutid (rohkema info 
korral infominutite memo). Teated listi konkreetsete tegevuste osas. Koolielu 
kajastamine meedias, Õpetajate lehe mai numbris meie Rohelise kooli tarbeaia 
temaatika. Rahulolu-uuring. 
 
Personali jõustamine 

● Kovisioonid  
● Õpetajate erialane ja emotsionaalne toetamine 
● Teemaõhtud 
● Alustava õpetaja/kasvataja toetamine 

 
Õpilastega seotud tulemused: 

Vabariiklik HEV lauluvõistlus Emma Arumeel (4.a) – 3. koht,  
Hanna Kruusement (5.a) – eripreemia maitseka esituse eest 
Vabariiklik HEV lauluvõistlus Marta Kollin – 3. koht 

Sportlikud tulemused: Käesoleval õppeaastal osalesid meie kooli õpilased 
järgmistel võistlustel:  

EO Eesti Ühenduse jooksukross, EO Eesti Ühenduse rahvastepall, EO Eesti 
Ühenduse saalihoki võistlused, EO Eesti Ühenduse judo võistlused, EO Eesti 
Ühenduse ujumisvõistlused, Kiddo Judo Cup, EO rattasõit Tartus, VIVBIL Game 
Norras ja paljudel erinevatel ujumisvõistlustel. Võistlustel saadi erinevaid medaleid. 

Lisaks osalesid õpilased erinevates koostööprojektides: EO Eesti Ühenduse 
mäesuusatamise koolitus, ekstreemspordi päevad Spot of Tallinnas, jalgpallipäevad 
FC Floraga, tänavatantsu päev koostöös JJ-Street Dance tänavatantsukooliga. 

Kõikidest eelnimetatud võistlustest ja koostööprojektidest võtsid osa nii lihtsustatud 
kui toimetulekuõppe õpilased mõlemas vanuseastmes. 
 
Haridusprogrammid:  
Mõlemas astmes toimusid haridusprogrammid koos või eraldi - “Mardid-Kadrid”,  
„Mardipäeva maskeraad“, „Kadripäeva kõla“, „Jõulud Suurgildis“, Kunstiprogrammid 



KUMUs, Kadrioru kunstimuuseumis, Adamson-Ericu muuseumis, „Martsipani 
töötuba”, „Päkapikutund“ , “Jõulud mitmel moel”, Loodusmuuseumis “Loomade 
aasta”. 
Üritused koolis: 
Mõlemas astmes toimusid üritused koos või eraldi - spordipäev Hiiu staadionil, 
sügisandide näitus pesades ja terrassil, muusikapäev, Karjääripäev Töötukassas, 
sügisene projektipäev “Sügismängud”, hingedepäeva mõtisklus, adventide 
tähistamised pesades, jõulumaa üle-kooliline üritus - kaasatud lapsevanemad, 
lumejooks, toidupäev “Kilulaevuke” üle-kooliliselt, Vabariigi aastapäeva aktused 
pesade kaupa, lihavõtte “Munajaht”,  emadepäeva moedemonstratsioon, 
lastekaitsepäeva kontserdid, liikumisaktiivsuse päev.  
Õppekäigud/ekskursioonid:  
Mõlemas astmes toimusid haridusprogrammid koos või eraldi - Rakvere 
Politseimuuseumis, Võrtsjärve Kalamuuseum, KIK loodusmatkad sügisel ja kevadel  
 
Otsus: hoolekogu võttis info teadmiseks ja tunnustas tehtud kiiduväärset tööd. 
Õppeaasta jooksul on toimunud väga palju ja sisukaid tegevusi. 
 
 

2. Õppekava projektide tutvustus. 
Hoolekogu tutvus hoolduskooli õppekavaga ning lisaõppe 1. taseme õppekavaga. 
Õppekavad on ülevaatlikud ja hästi koostatud. 

 
Otsus: hoolekogu võttis info teadmiseks. 
 
 

3. Personali rahulolu-uuringu kokkuvõte. 
Põhilised teemad, mille kohta personali tagasisidet uuriti: info liikumine, suhted, 
tasustamine ja õppekorraldus. 
Uuringus osales 85 töötajat, 52% vastanust on koolis töötanud kuni 5 aastat. 
Enamjaolt tunnevad töötajad end koolis hästi. Soovitusindeks on 15.  
Uuringust selgus, et infovahetus on piisav  ja igapäevaotsused väljendavad kooli 
väärtusi. Tingimused hästi tööd teha on olemas ning saadakse vajalikku väljaõpet. 
Töötajate arvates saadakse piisavalt tunnustust ja tagasisidet. Ollakse ka rahul, et 
õpilaste vanuse astmeti jaotamine aitab kaasa tegevuste korraldamisele. 
Huvitegevus ja sotsiaalne suhtlemine on õppekavaülesed, lähtutakse kaasava 
hariduse strateegiast. 
 
Otsus: hoolekogu võttis info teadmiseks. 
 

4. Jooksvad küsimused. 
 
Suur õnnestumine, et HA ja STA on tulemas ühe laua taha.  
Roheline Kool areneb ja täiustub.  



Vilistlaste päeva korraldamine sai palju positiivset tagasisidet ning otsustati, et üritus 
hakkab korduma iga aasta maikuu viimasel reedel. 
Alustatud on ettevalmistusi Tondi Kool 100 ürituste läbiviimiseks (jaanuaris 2023), 
moodustatud on töögrupid. Õpetajate poolt tuli ettepanek, et hoolekogu võiks olla 
rohkem kaasatud ning oodatakse lastevanemate suuremat aktiivsust kas ideede 
pakkumisel või abi konverentsi korraldamisel. 
 
Otsus: hoolekogu võttis info teadmiseks. 
 
 
 
 
 
 


