Tallinna Rahumäe Põhikooli arengukava 2017-2021 muutmine
alates 01. jaanuar 2018

3.4. Hinnang huvitegevusele
Tallinna Linna huvihariduse arengukava väljatöötamise põhimõtteid järgides ning lähtudes
MÕK-st ning ideest, kujundada Rahumäe Põhikoolist kogupäevakool, luua 2017/18 õppeaasta 2. poolaastast VAU-keskus (vaba aja urg).
Projekti tegevuskava
Taust ja ülesehitus
Rahumäe koolil on rohkem kui 20 aasta pikkune kogemus pakkuda lastele lisaks
põhiharidusele laiapõhjalist huviharidust. Õppekavaväline Kaunite Kunstide õppetooli
tegevus on lastevanemate poolt rahastatud, on vabatahtlik ning ei ole seotud kooli
õppekavaga. Lisaks on lastele valikus 20 kooli eelarvest rahastatavat huviringi.
Kogupäevakool aitab arendada väljakujundatud mudelit ning kaasata enam lapsi
koolivälisesse tegevusse kõikidel koolipäevadel.
1. Rahumäe kool soovib arendada ja täiustada juba töötavat Kaunite Kunstide õppetooli
ja tasuta huviringide mudelit.
2. Kool ei näe ennast pelgalt lapse vaba aja sisustajana ega pikapäevarühma teenuse
pakkujana. Soovime üles ehitada tervet koolipäeva hõlmava süsteemi, kus huvitegevus
toetab lapse arengut ning õppekava nõuete täitmist ning on vabatahtlik.
3. Eesmärgiks on teenuse pakkumise laiapõhjalisus, kaasates oma meeskonda erinevate
elualade spetsialiste, sh lapsevanemaid, koostööpartnereid erinevatest huvikoolidest ja
- keskustest.
4. Kogupäevakooli mudel on kolmeosaline:
 Käesoleval ajal töötav ja lastevanemate poolt heaks kiidetud Kaunite Kunstide
õppetool ning eelkool lapsevanemate rahastusel.
 20 tasuta huviringi kõikide kooliastmete õpilastele.
 Mudeli loodav osa - õpilaste vaba aja sisustamine läbi huvitegevuse, koolimaja
keldrikorruse ruumidesse sisustatavas avatud loomeruumi tegelustubades ning
õuesõppealal.
1. Esmane vajadus, tahe täiustada töötavat mudelit, on Rahumäe kooli meeskonnal
olemas.
2. Kaasata meeskonda tegevusjuhendaja ning tehtav töö tasustada.
3. Korraldada ümber keldrikorrusel paiknevad ruumid, mis on esialgse idee järgi
planeeritud ja kujundatud noortekeskusele:
 avatud õpperuumi sobiva mööbli soetamine, põranda katmine pehme vaipkattega;
 kaasaegsete õpivahendite soetamine.

4. Eesmärgid ja prioriteedid aastateks 2017-2021
5. Vaba aja uru sisseseadmine ning huvitegevuse ringijuhi värbamine.
5. Tegevuskava
5.3 Õppe- ja kasvatustegevuse tegevuskava
Eesmärk: Õppe- ja kasvatustegevuse toetamine läbi huvitegevuse
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