Avatud Kooli Huvikool

Aru 10, Põhja-Tallinn
Kontakt: huvikool@avatudkool.ee

Korduma kippuvad küsimused
1. Milliseid huviringe Avatud Kooli huvikooli pakub?
Vastus: Huviringide valiku ning üksikasjalik info leiate meie veebilehelt
http://avatudkool.ee/huviringid/
.
Lisaks erinevatele robootika- ja teadusringidele saab meie huvikoolis tegeleda
nii kunsti, muusika kui ka spordiga. Meie partnerid JK Volta, SK Barra ning SK
Avang pakuvad meie ruumides lastele ka jalgpalli- ja judotrenne ning maleõpet.
2. Kas saan liituda huviringidega ka õppeaasta keskel?
Vastus: Jah, huviringide ja pikapäevarühmaga saab liituda igal ajal (v.a.
juuni-august). Oma soovist tuleks kirjutada e-mailile 
huvikool@avatudkool.ee või
täita registreerimisvorm huvikooli kodulehel
www.avatudkool.ee/huviringid.
3. Kuidas ma tean, kas mind huvitavas huviringis on vabu kohti?
Vastus: Meie kodulehel, huviringi kirjelduse juures on selle kohta märge, kui
huviring on komplekteeritud ja hetkel huviringiga liituda ei saa. Sellisel juhul
saate registreeruda ootejärjekorda. Vabanenud kohti pakume eelisjärjekorras
järgmistele ootejärjekorras olevatele lastele. Kui kodulehel sellekohast märget
pole, olete oodatud huviringiga liituma! Lisainfo saamiseks võite kirjutada
e-maililehuvikool@avatudkool.ee
.
4. Kuidas toimub huviringidesse registreerumine?
Vastus: Registreeruda saab meie kodulehel 
www.avatudkool.ee/huviringid
asuva vormi kaudu, mille leiate ka 
siit
. Registreerumisega kinnitate, et olete
tutvunud Avatud Kooli huvikooli kodukorraga ning maksetingimustega. Meie
partnerite (JK Volta, SK Barra ja SK Avang) huviringidesse registreerumise kohta
leiate info meie kodulehelt.
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5. Registreerisin lapse huviringi, kas ma pean veel midagi tegema?
Vastus: Kohe peale registreerimist kajastuvad kõik andmed meie süsteemis.
Kontrollime

seda

iganädalaselt.

Saadame

ise

info

õpetajatele

ning

komplekteerime rühmad. Rohkem teie midagi tegema ei pea, laps saab tundi
tulla registreerimisele järgneval nädalal. Kui juhtub, et huviring, kuhu te lapse
registreerisite on täis, anname sellest teile peale registreerumist e-maili teel
teada ja lisame teie lapse ootejärjekorda. Kui ringis koht vabaneb, anname
sellest e-maili teel märku.
6. Kas pean sõlmima huvikooli teenuste kasutamiseks lepingu?
Vastus: Ei pea. Loeme arvete väljastamise aluseks teie sooviavaldust huviringi
või pikapäevarühma teenust kasutama hakata registreerimisvormi täitmise näol
ning loobumiseks teie kirjalikku teadet e-mailile 
huvikool@avatudkool.ee
.
7. Kuidas toimub arvete väljastamine?
Vastus: Huviringide ja pikapäevarühma õppemaks tuleb tasuda iga kuu eest
ette ning õppemaksud kajastuvad Avatud Kooli raamatupidaja koostatud
arvetel eraldi ridadena. Eraldi on arvetel välja toodud ka toitlustuse osa, kuna
toitlustuselt ei saa lapsevanem taodelda riigilt tulumaksutagasust.
8. Kas pean tasuma huviringi õppemaksu, kui laps jääb haigeks?
Vastus: Jah, kui soovite, et laps pärast haigust huviringiga jätkab ja me talle
kohta hoiame. Kahjuks meil ei ole võimalik teha tunnipõhist arveldust, sest ringi
läbiviimiseks püsivad kulud (õppejõu tasu, vajalike vahendite soetamine jne) ei
sõltu osalejate arvust. Kui olete pikemal reisil või haigusperiood on pikemalt
ette teada, siis palume sellest teada anda huviringi juhendajale ning e-mailile
huvikool@avatudkool.ee.
9. Kas õppemaksu vähendatakse, kui tunnid jäävad ära nt õpetaja haigestumise
tõttu?
Vastus: Ikka tuleb ette, et mõni huviringi tund jääb ära. Põhjuseks võib olla nii
õpetaja erakorraline haigestumine, mõni koolisündmus või muu juhtum.
Üldjuhul tehakse ära jäänud tunnid õppeaasta jooksul järgi kas pikendades
mõnel korral tunni kestvust või leitakse selleks eraldi aeg. Info selle kohta tuleb
õpetajalt.
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10. Millal pikapäevarühm Avatud Koolis töötab?
Vastus:Avatud Kooli pikapäevarühm töötab igal tööpäeval kell 14.00-17.30.
11. Kes on AK pikapäevarühma õpetajad?
Vastus: Pikapäevarühmas töötab vahetustega 4 õpetajat. Hetkel töötab
pikapäevarühmas eesti keelt rääkiv õpetaja Sille-Liis ja vene keelt rääkivad
õpetajad Katja, Oksana ja Irina. Nende kohta saab täpsemalt lugeda
pikapäevarühma kodulehelt www.avatudkool.ee/pikapaevaruhm.
12. Ma kardan, et pikapäevarühma õpetaja ei saa minu lapsest aru. Kas peaksin
muretsema?
Vastus:Muretsemiseks pole põhjust. Paljud õpetajad räägivad nii eesti- kui ka
vene keelt, kuid lastega suhtlevad vaid oma emakeeles. Laps võib õpetaja
poole pöörduda alati oma emakeeles. Juhul, kui midagi jääb arusaamatuks,
kasutatakse teiste õpilaste või õpetajate abi.
13. Kuidas registreerida oma last pikapäevarühma?
Vastus: Registreeruda saab kodulehel asuva online vormi kaudu, mille leiate ka
siit. Registreerumisega nõustute pikapäevarühma kodukorra ning teenuse
kasutustingimustega,

millega

saate

tutvuda

meie

kodulehel

www.avatudkool.ee/pikapaevaruhm.
14. Kas ja kuidas on võimalik huviringist või pikapäevarühmast loobuda?
Vastus: Huviringist ja/või pikapäevarühmast saab loobuda terve aasta jooksul,
teatades meile sellest e-mailile 
huvikool@avatudkool.ee vähemalt 1 kalendrikuu
ette.
15. Ma kirjutasin, et laps soovib huviringist/pikapäevarühmast loobuda aga arvel
seisab ringi ja/või pikapäevarühma tasu.
Vastus: Kui saite arve, millel kajastub huviringi või pikapäevarühma õppemaks,
kuigi olete teatanud, et laps soovib sellest loobuda, siis kas ei olnud võimalik
muudatust enam raamatupidamissüsteemis jooksval kuul sisse viia või ei ole
möödunud veel 1 kuu etteteatamise ajast. Huviringist loobumisest on vaja
teatada 1 kalendrikuu ette. Kõiki muudatusi seoses arvetega, saame teha kuni
maksustamisperioodile eelneva kuu 25. kuupäevani
, mil edastame andmed
raamatupidamisse arvete väljastamiseks.
Näide: kui teatate meile 19.oktoobril, et Mari ei soovi enam robootika huviringis
osaleda, saame vajalikud muudatused sisse viia enne info raamatupidajale
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edastamist ning teile novembri arvet ei väljastata. Kui aga teie teade jõuab
meieni

25.

oktoobril või peale seda, siis paraku on meil andmed

raamatupidajale juba edastatud ning muudatusi sisse viia väga töömahukas. Sel
juhul peate te tasuma novembrikuu õppemaksu ning muudatus jõustub
detsembrikuust.
16. Minu laps ei käi pikapäevarühmas aga on pärast kooli näljane. Kuidas toimub
lisasöögi tellimine peale tunde?
Vastus: Lapsevanem saab oma lapsele tellida lisasöögikorra, et laps peale
tundide lõppu ja enne huviringidesse-trennidesse minekut saaks süüa. Selleks
on vaja täita vorm, mille leiate meie kodulehelt 
www.avatudkool.ee/toitumine
ning siit. Pärast registreerimist saab laps valitud päeval (päevadel) peale tunde
sööma tulla alates registreerimisele järgnevast nädalast.
17. Kelle poole pöörduda huvikooli puudutavates küsimustes?
Vastus: Küsimustega, mis puudutavad õppetööd, tundide toimumist, õppekäike
jne on kõige mõistlikum pöörduda huviringi juhendaja ehk õpetaja poole.
Küsimustega, mis puudutavad pikapäevarühma võib pöörduda nii Stuudiumi
kaudu pikapäevarühma õpetaja poole või aadressile 
huvikool@avatudkool.ee.
Kõikide

registreerimist, ringidest loobumist ja arveldamist puudutavate

küsimustega

(ning

ettepanekutega!)

tuleks

pöörduda

e-mailile

huvikool@avatudkool.ee.
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