
Hea lapsevanem!  
 
Tere tulemast Kalamaja Avatud Kooli huvikooli (edaspidi nimetame seda huvikooliks)! 
Panime siia dokumenti kirja põhimõtted, millest lähtume huvikooli töö korraldamisel. Need 
põhimõtted loovad aluse meie ühiseks koostööks teie lapse arengu, heaolu ja turvalisuse 
tagamisel ning huvikooli kogukonna toimimiseks. 
 
Käesolevas dokumendis olevate põhimõtetega nõustumine on vajalik, et teie laps saaks 
huvikooli õpilaseks. Kui on mõni põhimõte, mis antud kokkuleppest on puudu või on midagi, 
mille osas teil on kõhklusi, siis oleme väga tänulikud teie tähelepanekute eest! 
 
 
 
1. Eesmärk ja õppekava 
 
Huvikool lähtub Kalamaja Avatud Kooli eesmärkidest ja väärtustest. Meie eesmärk on 
toetada lapsi nende arengus, nii et neist kasvaksid targad ning tasakaalus isiksused, avatud 
mõtlejad ning julged tegutsejad.  
 
Õppetöö aluseks on huvikooli õppekava, millega saab tutvuda Avatud Kooli veebilehel 
www.avatudkool.ee/huvikool 
 
2 Väärtused ja kokkulepped 
Huvikooli toimetused põhinevad Avatud Kooli väärtustel. Õpetajate ja laste omavahelised 
suhted toimivad kokkuleppe alusel ning põhinevad kooli väärtustel: me julgeme, me hoolime, 
me pühendume, me tähistame! 
 
Klassiruumis teevad õpilased koos õpetajatega teisigi olulisi kokkuleppeid, mille eesmärgiks 
on, et igaühel, nii õpilastel kui õpetajatel, oleks huvikoolis huvitav ja hea tunne. 

 
3. Kalender 
 
Huvikooli õppetöö toimub ajavahemikul 1.oktoober 2016 - 30.aprill 2017, vaheaegadega 
22-30.10.2016; 23.12.2016-08.01.2017; ja tõenäoliselt 18-26.03.2017. 
 
4. Formaalsused, õppemaks ja arveldamine 
 
Huvikooliga liitumise aluseks on lapsevanema täidetud registreerimisvorm veebis, huvikooli 
vastuskiri nimekirja arvamise kohta ning õigeaegselt tasutud kuumaks.  
 
2016-2017 õppeaastal on huvikoolis osalemise tasud alljärgmised: 

a. 5-9 a. lastel: 35 eurot kuus; 
b. 3-5 a.l lastel 25 eurot kuus; 

 

http://www.avatudkool.ee/huvikool


Meie tegevusmudel ei võimalda meil puudutud tundide eest kuutasu vähendada. Kui laps 
puudub pikemalt, palume lapsevanemal sellest meile teada anda, kuid kuutasu sellevõrra ei 
vähene.  
 
Õppemaks tuleb tasuda arve alusel iga kuu 27.kuupäevaks SA Kogukonnakool 
arveldusarvele Swedbpankis, kontole nr. EE542200221059790946. Õppemaksu tasumisel 
palume ära märkida lapse nimi, kelle eest maksu tasutakse ja rühma nimetus, kus laps õpib.  
 
Meie huvikoolil on koolitusluba ning see võimaldab lapsevanematel tuludeklaratsioonis 
tagasi küsida makstud tulumaksu. Selleks palume huvikooli projektijuhile edastada 
õppemaksu maksja isikukood. 
 
 
5. Muud tähtsad praktilised küsimused 
 
Huvikooli iganädalased tunnid toimuvad Energia Avastuskeskuses (Põhja puiestee 29). 
Õpetajad kohtuvad lastega fuajees kassade juures ning koos minnakse klassiruumi. 
Hilinejad juhatab tundi Avastuskeskuse töötaja, palun pöörduda kassasse. Lapsed kohtuvad 
vanematega uuesti pärast tunni lõppu Avastuskeskuse fuajees. 
 
Muudatustest asukoha või kellaaegade osas ja muust olulisest (toimuvad sündmused, 
aktuaalsed teemad jne) teavitatakse vanemaid e-posti teel ning Facebooki lapsevanematele 
loodud grupi kaudu. 
 
Huvikooli tunniplaaniga on võimalik tutvuda veebis www.avatudkool.ee/huvikool  
 
Õppetöö aluseks on huvikooli õppekava, millega saab tutvuda Avatud Kooli veebilehel 
www.avatudkool.ee/huvikool 
 
Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning 
turvatunde tagamisele. See omakorda soodustab igati lapse arengut. Selleks võite omalt 
poolt: 

a. vestelda lapsega huviringis käsitletud teemadel 
b. hoida ennast kursis huvikooli Facebooki lehe ja meili-suhtlusega 
c. osaleda aktiivselt huvikooli üritustel ning kogukonnale mõeldud sündmustel 
d. anda õpetajale teada, kui laps on haige või puudub tunnist muul põhjusel 
e. anda õpetajale teada, kui lapsel tekib seoses huviringis osalemisega 

mureseid või küsimusi, mille osas õpetaja saaks aidata või vähemalt teadlik 
olla 

 
Huvikoolist puudumisest palume lapsevanemal õpetajat võimalusel teavitada puudumise 
päeva hommikul e-posti kaudu.  
 
Teeme nii, et kui laps jääb haigeks, siis ta tunnis ei osale, vaid ravib end kenasti terveks. Nii 
ei nakatu ka ringikaaslased ning lõppeks on haige peaga õppimine niikuinii ebameeldiv ja 
mõtetu! 
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Huvikooli õpilased hoiavad huvikooli vara heaperemehelikult. Kõik kogemata koju eksinud 
või kahjustada saanud esemed tuleb esimesel võimalused tagastada ja/või tekkinud kahju 
lapsevanemal hüvitada. 
 
Huvikool võib vastavalt kokkuleppele lapsevanematega esitada õpilastöid konkurssidele ja 
eksponeerida näitustel. 
 
6. Huvikoolist välja astumine ja erimeelsuste lahendamine 
 
Huvikoolist välja astumiseks tuleb sellest huvikoolile  kirjalikult ette teatada vähemalt 14 
päeva.  
 
Huvikool jätab endale õiguse õpilane koolist välja arvata, kui tasumata õppetasu summa 
ületab kahe kuu õppemaksu. 
 
Kõigist muredest ja ka rõõmudest palume teavitada kas õpetajat või huvikooli projektijuhti 
e-posti teel. Kontaktid leiab kodulehelt www.avatudkool.ee/huvikool 
 
Kõik vaidlused lahendatakse silmas pidades inimlikkust ja heatahtlikkust ning vastavalt Eesti 
Vabariigis kehtivatele seadustele. 
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