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1. 2022/2023 õppeaasta üldtööplaan 
 

Läbiv teema – Tondi Kool 100  

Üldeesmärgid:  

Lõimitud õpe läbi praktiliste tegevuste suunaga loodusele ja keskkonnahoiule 

Õpilaste sujuv liikumine haridustasemete ja-liikide vahel ning tööturule 

Personali jõustamine 

 
Direktor andis ülevaate uue õppeaasta tegevustest lähtuvalt arengukavast, 
õppeaasta üldeesmärkidest, õppekavast, eelmise aasta töö kokkuvõtetest.  
Olulisematest eesmärkidest ja  tegevustest toodi välja: 
Eesmärk: Huvigrupid on informeeritud koolis rakendatavast tervikõppest ja kaasatud 
kooli arendustegevusse 

 Koolielu kajastamine (info/sündmused) meedias – juubel, rohelise kooli 
tegevused 

 Kooli käsiraamatu ajakohasus ja selle seire 

 Vanemate Kool: 
I periood - Õpilase toetamine koduste ülesannete tegemisel  
II periood - Võimalused pärast kooli lõpetamist 



 Koolisisesed tunnustused –  
pedagoogilisele personalile on selle aasta periooditunnustuse kriteeriumiks on 
lõimitud õpetamine praktilise tegevuse kaudu. 
Abi- ja toetava personali tunnustamise aluseks on kooli väärtused - turvalisus, 
paindlikkus, koostöisus. Märka oma kolleegi ja tunnusta avalikult teda tema 
teo eest, mida saad siduda ühe või mitme nende kolme väärtusega. 

 
Eesmärk: Lõimitud õpe läbi praktiliste tegevuste suunaga loodusele ja 
keskkonnahoiule 

 Praktilise kogemusõppe mahu suurendamine 
 Kooli ilu- ja tarbeaia planeerimine, tegevuste läbi viimine 

 
Eesmärk: Õpilaste sujuv liikumine haridustasemete ja -liikide vahel ning tööturule 

 Huvigrupid on informeeritud koolis rakendatavast tervikõppest ja kaasatud 
kooli arendustegevustesse 

 LÕK õpilased, võimalusel ka võimekamad TÕK õpilased, on koolist lahkudes 
saanud koolivälist õppe- ja töökogemust partnerasutuses 

 
Eesmärk: Rakendunud tervikõpe 

 Ühiste tegevuste planeerimine ja läbi viimine 
 Õpilaste SEO arengudünaamika hindamine (ettevalmistus, läbiviimine, 

kokkuvõte) 
 
. 

Otsus: hoolekogu võttis info teadmiseks. 
 
 

2. Muudatused õppekavas 
Direktor tutvustas muudatuste ettepanekuid kolmes punktis:  
Üldosas:  
1) Kooli väärtused ja eripära: 
Tallinna Tondi Koolis toimub õppetöö kogupäevakooli põhimõtete järgi, kus lõimitud 
on õppe- ja kasvatustöö, tugiteenused ja huvitegevus. 
Kehtivas versioonis selline lause puudus. 
2) Hindamise alused ja korraldus: 
Juhul, kui õpilasele on oskusaines koostatud IÕK ning tema oskusi ei ole võimalik 
hinnata ainekavast lähtuvalt (nt tervislikel põhjustel), kasutatakse mitteeristavat 
hindamist (arvestatud – A või mittearvestatud – MA). 
Kehtivas versioonis selline võimalus puudus. 
3) HEV õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord: 
IÕK koostatakse peale õpilase arenguvajaduste mitmekülgset hindamist. IÕK 
koostamise otsuse kinnitab kooli direktor käskkirjaga. 



Individuaalõppekava koostamises osalevad õpilasega tegelevad erialaspetsialistid, 
lapsevanem ja õpilane. Individuaalse õppekava koostamise eest vastutab 
klassijuhataja (eripedagoog).  
 
Lihtsustatud õppekava puudutav:  
Eesti keel - täpsustatud õppesisu ja -tegevuste sõnastust, välja on jäetud ainega 
otseselt mitte seotud tegevuste kirjeldusi või õpilase keeleoskuse arengu seisukohalt 
vähem olulist ja/või õppija jaoks liiga keerulist õppesisu. 
Õpitulemustes on paksus kirjas (bold) märgitud, millele tuleb kindlasti rohkem 
tähelepanu pöörata. Paksus kirjas teemadega tuleks tegeleda süvitsi, tavalises kirjas 
teemasid käsitleda teiste teemade õppimise käigus. 
 
Inimese õpetus - 3.-9. klassi ainekava on võrreldud digiõpikutega ja riikliku 
õppekavaga. Arvesse on võetud uue riikliku õppekava muudatusteks tehtud 
meeskonna soovitusi, millega on juba igaks juhuks arvestatud ka digiõpikus.  
Täpsustatud on õppesisu ja -tegevuste sõnastust. 
 
Toimetuleku õppekava puudutav:  
Muudatuste aluseks meie õpilased ja koolikeskkonna uued võimalused.  
Tähelepanu keskkonnasäästlikul õpetusel ja võimetele vastaval digipädevuse 
kujunemisel. 
 
Ainekavad on koostatud kolmel arengutasemel põhimõttel:  
I arengutasemel sooritab õpilane õppetegevused koostegemisel,  
II arengutasemel sooritab õpilane õppetegevused suunamisel ja  
III arengutasemel võimalikult iseseisvalt. 
 
Kodundus - töötati välja I arengutase, mis eelnevalt kodunduse ainekavas puudus. 
Elu- ja toimetulekuõpetus - ühtlustatud said eesti keele, matemaatika ja elu- ja 
toimetulekuõppe õppetegevustes ja õppepädevustes kattuvad osad (nt aeg, raha, 
ruumi- ja kohamõisted). 
Keraamika - arengutasemele vastavad rõhuasetused paigutatud tabelisse. 
Meenete valmistamine kooli tarbeks (nt jõulu- /kevadmüük, näitused, kingitused 
külalistele jms). 
Täiendatud õppevahendite nimekirja (nt savivalts) ja tehnikate kasutamine 
(marmortehnika, angoobimaal, glasuurialune maal). 
Käsitöö - moodulõppena kangakudumise algoskuste õpetus ettevalmistusena lisa-
aastate kangakudumise tundideks. 
Kunst ja käeline tegevus - moodulõppena keraamika algoskuste õpetus 
ettevalmistusena lisa-aastate keraamika tundideks. 
Ühtlustatud said kunsti ja käelise tegevuse, käsitöö  ja keraamika õppetegevustes ja 
õppepädevustes kattuvad osad (nt tehnikate kasutamine). 
 
Otsus: hoolekogu võttis info teadmiseks ja kinnitas muudatused õppekavas. 



3. Toitlustamishindade kinnitamine 
 
Seoses toiduainete hinnatõusuga keskmiselt üle 20 % tegi direktor ettepaneku muuta 
söögikordade hindu 2022/2023 õppeaastaks keskmiselt 20 % võrra.                                                              
 
Söögikordade hindade ettepanek 2022/2023 õppeaastaks on järgmine: 
 
Hommikusöök: 0,80 eurot 
Lõunasöök: 1,56 eurot 
Oode: 1,20 eurot 
Õhtusöök: 1,50 eurot 
 
Kool on välja töötanud meetmed, et tasulisi söögikordi saaksid kõik soovijad, ka 
need, kelledel 
on majanduslikud võimalused piiratud. Lõunasöök (koolitoit) on õpilastele tasuta.  
 
Otsus: hoolekogu võttis info teadmiseks ja kinnitas uued toitlustushinnad 
alates 01.09.2022. 
 

4. Õpilaste piirarvu suurendamine klassis 
 
Direktor selgitas ja põhjendas vajadust suurendada õpilaste arvu järgmistes 
klassides: 
 
3.v – 7 õpilast (norm 6 õpilast) 
 
4.-5.l -7 õpilast (norm 6 õpilast) 
 
5.v – 7 õpilast (norm 6 õpilast) 
 
5.m – 7 õpilast (norm 6 õpilast) 
 
6.a – 13 õpilast (norm 12 õpilast) 
 
7.v – 7 õpilast (norm 6 õpilast) 
 
  
Hoolekogu arutas ja kaalus argumente ning nõustus suurendama õpilaste piirarve. 
Kooli poolt on kinnitus, et juhul kui tekib probleeme, leitakse võimalusi sobivama 
õppekorralduse näol.  
 
Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks ja kinnitas suurendatud piirarvud. 
 
 



5. Covidiga seotud küsimused 

Uuel õppeaastal kool laustestimist ei plaani, pigem testitakse vajaduspõhiselt nii 
õpilasi kui töötajaid. Üldine reegel on, et haigusnähtudega inimesed ei tohi kooli tulla, 
vajadusel hindab  med õde olukorda. Kooli poolt on jätkuvalt vajalikud desovahendid 
ning pööratakse  tähelepanu isiklikule hügieenile (käte pesu jmt) . 

 
Otsus: hoolekogu võttis info teadmiseks. 
 
 

6. Jooksvad küsimused 
 
Direktor tutvustas kooli käsiraamatut,  mis koondab personalile suunatud vajaminevat 
infot eelkõige kooli toimimise kohta ja oluline on hõlpsalt leitav Google Drive 
keskkonnas. Hoolekogu tunnustas tehtut ja tõi eriti kiiduväärsena esile peatükki 
„Käsiraamat minuga koos töötamiseks“.  
Direktor andis ka lühiülevaate suvel toimunud garantiiremondist, mis kooliaasta 
alguseks on edukalt lõppenud.  
 
 
Otsus: hoolekogu võttis info teadmiseks. 


