
ÕPPEKORRALDUS 

Üldsätted 

MTÜ Tallinna vene keele kool on erahuvikool, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ja pakub 

huviharidust üldkultuuri valdkonnas. Huvikool kool pakub koolitusi lastele vanuses 5-18 a. 

Huvikooli õpe toimub Tallinna vene keele kooli kesklinna ruumides.   

Huvikooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeeled on vene keel ja eesti keel. 

Huvikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja erahuvikooli põhikirjast. 

Õppekorralduse aluseks on huvikooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis 

registreeritud õppekavad, kus on määratletud: 

 õppe eesmärgid ja õppeaja kestus; 

 õpingute alustamise tingimused; 

 õppeainete loendi ja mahu ainepunktides või õppepäevades; 

 ainekavad; 

 õppeainete valiku võimalused ja tingimused; 

 õppeetappide (aasta, rühm, klass, kursus vms) ja huvikooli lõpetamise nõuded. 

Lastele vanuses 5-6 aastat pakutakse ettevalmistust kooliks, mis toimub esmaspäeviti. Õppetegevus 

eelkoolis toimub lapse arengut igakülgselt soodustavas keskkonnas omavahel seotud tegevuste kaudu. 

Koolipäeva kestel õpitakse häälimist, lugemist, kirjutamist; arvutame, vaatleme loodust, mängime, 

meisterdame ja pöörame tähelepanu ka sotsiaalsetele oskustele. Õpperühmade suurus kuni 10 last. 

Lastele vanuses 7-18 aastat pakutakse vene keele kursuseid, mis hõlmavad vene keele kirjandust, 

ajalugu ja kõne arengut. Tunnid koolilastele toimuvad nädalavahetustel. Õpperühmade suurus kuni 12 

last. 

Huvikooli õppeaasta 

Kooli õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja vaheaegadest. Koolivaheagadel ja riigipühadel õppetöö ei 

toimu. 

Õppimine toimub vastavalt rühma täituvusele. Üldjuhul saab rühmadega jooksvalt liituda. 

Huvikooli töökorraldus ja tunniplaan 

Kooli igapäevane töökorraldus toimub vastavalt tunniplaanile, millest teavitatakse hiljemalt 3 päeva 

enne õppetöö algust. 

Tunniplaani muudatustest teavitab õpilasi õppedirektor, õppekorraldaja või õpetaja. 

Õpe toimub tunniplaani alusel 4 ak.tundi 1 kord nädalas. 

Lasteaialaste õppetunnid on üldjuhul 2 ak.tundi 1 kord nädalas. 

Õppurite huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise kord 



Õppuri vastuvõtt toimub lapsevanema või õppuri seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel (Huvikooli 

kodulehel) ning õppelepingu sõlmimisel lapsevanema või õppuri seadusliku esindajaga. 

Õppur arvatakse koolist välja: 

 lapsevanema või õppuri seadusliku esindaja kirjaliku sooviavalduse põhjal; 

 kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu; 

 põhjuseta puudumise korral järjest kaks kuud; 

 õppetasu võlgnevuse korral rohkem kui ühe kuu eest. 

Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist. 

Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja 

läbitud õppeainete loend. 

Õppemaksu kehtestamise kord     

Huvikoolis õppimine on tasuline. 

Õppemaksu suuruse kehtestab huvikooli pidaja vähemalt 14 päeva enne õppetöö algust. 

Õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad määrab huvikooli pidaja ning seda ei muudeta 

õppeaasta jooksul. 

Õppetasu maksmine toimub igakuiselt saadetud arvete alusel. 

Kuutasu ei ole otseses seoses õppetundide arvuga konkreetsel kalendrikuul. Maksmisele kuuluv osade 

suurus kujuneb õppeaasta õppemaksu jagamisel üheksaks osaks (september – mai). 

Õpilase puudumine tundidest ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest. 

Õppetasu ei sisalda õppematerjalide (õpikute, töövihikute jms) maksumust. 

Juhul, kui koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps kehtib  10% soodustus teisele lapsele ja 15% 

kolmandale lapsele. 

Huvikooli õppevara 

Õppetöös kasutatakse Inga Manguse poolt loodud õppematerjale (Tere, Русский язык - 1 ning Tere, 

Русский язык - 2), mis on on kooskõlas alushariduse õppekava nõuetega ja on läbinud praktilise 

kontrolli kooli tundides. Samuti kasutatakse teiste autorite materjale. 

Huvikooli koolitajad ja administratsioon 

Kõik huvikooli koolitajad on oma valdkonna professionaalid ning ka kõrgema haridusega. Enamus 

koolitajaid on doktori- või magistrikraadiga. 

Direktor on Inga Mangus – filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja (Tartu Ülikool), 

pedagoogikateaduste doktor. Tööstaaž rohkem kui 25 aastat. 

Õppuri õigused ja kohustused 

Õppuril on õigus: 



 Saada kooli õppekavade raames oma võimetele vastavat haridust. 

 Kasutada õppetunnis kooli õppevahendeid. 

 Olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest. 

 Esitada ettepanekuid koolielu korralduse suhtes. 

 Saada õpetajalt teavet oma arengu kohta. 

Õpuril on kohustus: 

 Suhtuda õppetöösse kohusetundlikult ja osaleda tunnis aktiivselt. 

 Täita õpetaja korraldusi ja kasutada tundi oma võimete arendamiseks. 

 Arvestada teiste õppuritega ja olla valmis koostööks. 

 Kasutada õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume heaperemehelikult, vastavalt nende 

otstarbele. 

 Järgida käitumise head tava kaasõpilaste ja õpetajate suhtes ning kodukorra eeskirju. 


