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Sissejuhatus 

Tallinna Kanutiaia Huvikool on munitsipaalhuvikool, mis aitab avastada andeid  ja arendada oma 

võimeid ning võimaldab lastel ja noortel oma vaba aega huvitavalt ja sisukalt veeta.  

 

Professionaalsete õpetajate käe all kujuneb hoiak elukestvast õppimisest. 

 

Tallinna Kanutiaia Huvikooli asutajaks on Tallinna Linnavalitsus ning huvikool tegutseb Tallinna 

Haridusameti haldusalas. Alates 08.09.2016 kannab kool nimetust Tallinna Kanutiaia Huvikool 

(Tallinna Linnavolikogu otsus nr 141 08.09.2016). 

 

Töö aluseks tänapäeval on Tallinna Linnavalitsuse 30.11.2016 korraldusega nr 49 kinnitatud 

põhimäärus. Õppetöö toimub eesti ja vene keeles kõigil nädalapäevadel. Õppetöö on tasuline. 

 

Tallinna Kanutiaia Huvikool omab õppe- ja ainekavade registreeringut Haridus- ja 

Teadusministeeriumis. Pakutavate huvialade valik on mitmekesine. Kõige suuremat huvi äratavad 

traditsioonilised alad nagu teater, tants ja kunst, muusika ning tehnika. Väga populaarsed on ka 

integreeritud üksused ja stuudiod. 

 

Kanutiaia Huvikool korraldab lisaks laagreid, ülelinnalisi projekte, õpi- ja töötubasid ning 

heategevusüritusi. Koostöövormid on tunduvalt rikastanud huvikooli  ettevõtmisi, tugevdanud 

sidemeid koolidega ning liitnud õpetajaskonda. 

 

Tallinna Kanutiaia Huvikooli arengukava on dokument, mis määrab ära huvikooli arengu 

põhisuunad ja valdkonnad, eesmärgid, tegevuskava ning arengukava uuendamise korra. 

 

Arengukava koostamisse kaasas kooli juhtkond erinevaid osapooli – õpetajaid, töötajaid, 

lapsevanemaid ja õpilasi lähtuvalt eelnevast arengukavast ja analüüsist. 

 

Arengukava koostamisel tuginesime arengustrateegiale „Tallinn 2035“, Tallinna arengukavale 

2018–2023, Eesti elukestva õppe strateegiale 2020, Tallinna munitsipaalharidusasutuste 

huvihariduse ja huvitegevuse programmile aastateks 2018-2022, strateegiale „Eesti 2035“, 

haridusvaldkonna arengukavale 2021-2035, Tallinna Haridusameti haridusstrateegiale 2020-2030. 
 

Foto 1 Tallinna Kanutiaia Huvikooli peahoone 
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1. Huvikooli hetkeseis 

Kanutiaia Huvikooli iseloomustab töö järgmistes suundades: 

 

 huvikoolisisene õpe, mis hõlmab üle 1050 lapse ja noore õppeaastas; 

 lastele ja noortele suunatud projektid. Nende kaudu on haaratud ca 2000-3000 õpilast 

aastas. Projektide eesmärgiks on abistada tavakoolide ja lasteaedade õpetajaid riiklike 

raamõppekavade rakendamisel ja elluviimisel ning stimuleerida lapsi ja noori oma võimete 

arendamiseks; 

 laagrite korraldamine suvel 200 - 300-le lapsele, et pakkuda lastele organiseeritud 

suvepuhkust professionaalsete õpetajate eestvedamisel; 

 õpi- ja töötubade korraldamine, et huvitegevuste kaudu populariseerida huviharidust. 

 

Pakume huviharidust Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õppekavade alusel. Kokku on  neid 

90 järgmistes valdkondades: 

 

 Muusika ja kunst; 

 Üldkultuur; 

 Tehnika. 

 
Foto 2 Kunstitund Karepa suvelaagris 
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2. Tallinna Kanutiaia Huvikooli missioon, visioon ja 
põhiväärtused 

 

MEIE MISSIOON: MEIL ÕPITAKSE HUVIGA! 
 

Missioon sisaldab kolme aspekti: 

 

1) MEIL õpitakse: õpilased valivad haridusmaastikul 

olevate koolide hulgast vabatahtlikult meie kooli, 

kus nad soovivad õppida; 

2) meil ÕPITAKSE: me oleme üks osa 

haridussüsteemist; 

3) meil õpitakse HUVIGA: õppeprotsess on 

õpilastele huvipakkuv ning omanäoline, mis 

kindlustab õpilaste võimete parima arendamise ja 

õpitava omandamise. 

 

 

MEIE VISIOON: OLEME EUROOPA KULTUURIRUUMIS 

OMANÄOLISUST JA JÄRJEPIDEVUST HOIDEV JA ARENDAV 

HUVIKOOL. 
 

Visioonist tulenevad huvikooli eesmärgid: 

 

1) tuntud ja tunnustatud huvikoolina oleme 

euroopameelsed ja lähtume 

euroopalikest väärtushinnangutest; 

2) austame traditsioone ja hoiame ajaloolist 

maja, mis on juba üle 60 aasta olnud 

laste- ja noorte päralt.  

3) uuenedes nii sisult kui vormilt, säilitades 

omanäolisust, anname oma panuse 

rahvuslike kultuuriväärtuste ja kommete 

hoidmisel Euroopa multikultuurses 

keskkonnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIL ÕPITAKSE 

HUVIGA! 

 

 

OLEME EUROOPA 

KULTUURIRUUMIS 

OMANÄOLISUST JA 

JÄRJEPIDEVUST 

HOIDEV JA ARENDAV 

HUVIKOOL. 
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Kanutiaia Huvikooli PÕHIVÄÄRTUSED on: 

 

AJALUGU - väärtustame oma 

huvikooli ajalugu ja pikaajalisi 

traditsioone. 

 

PROFESSIONAALSUS - väärtustame 

õpetajate haridusest ja töökogemusest 

kujunenud professionaalsust. 

 

MOTIVATSIOON - väärtustame 

motiveerivat arengukeskkonda ja 

pühendumist huvikooli missioonile. 

 

LOOMEVABADUS - innustame, 

väärtustame ning toetame õpetajate ja 

noorte algatusvõimet, avatust uutele 

ideedele. 

 

ISAMAALISUS - väärtustame isamaalist hoiakut ja kodanikuteadlikkust. 

 

TERVISLIKUD ELUVIISID - väärtustame tervislikke eluviise ja elurõõmu. 

 

EMOTSIONAALNE INTELLIGENTSUS JA HEAD SUHTED - väärtustame inimeste vahelistes 

suhetes sõbralikkust, teineteise märkamist ja abistamist, heasoovlikkust ning koostöövalmidust. 

 

ÕNNELIK ÕPPIJA -  KOGU ÕPITEE ON LOOV, PAINDLIK NING ARENDAV JA 
MITMEKESISTE VÕIMALUSTEGA. 
  

 AJALUGU 

 PROFESSIONAALSUS 

 MOTIVATSIOON 

 LOOMEVABADUS 

 ISAMAALISUS 

 TERVISLIKUD ELUVIISID 

 EMOTSIONAALNE 

INTELLIGENTSUS JA 

HEAD SUHTED 
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3.  SWOT analüüs 

Tallinna Kanutiaia Huvikool on läbi viinud regulaarselt SWOT-analüüsi. 

Viimane toimus märtsis 2020. a. Kaasatud olid huvikooli õpetajad ja töötajad. 

 

3.1. SWOT analüüsi järeldused 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tugevad küljed 
• Asukoht kesklinnas 

• Erialane professionaalsus 

• Huvikooli maine 

• Kogemustega õpetajad 

• Taskukohane õppemaks 

• Ilus ja ajalooline hoone on 

esteetiliseks õpikeskkonnaks 

• Kaasaegsed õppe- ja ainekavad 

• Loominguline vabadus 

• Algatusvõime innustamine 

• Pikaajalised tavad ja traditsioonid 

• Erinevate rahvuskultuuri taustadega 

laste integreerimine 

Nõrgad küljed 

• Huvikool vajab kapitaalremonti, 

tehnosüsteemid aegunud 

• IT-vahendite ebapiisavus 

• Halb ruumide helikindlus 

• Õppeklasside puudus õhtustel 

aegadel, eriti teatri- ja 

liikumisringidel 

Võimalused 

• Koostöö laiendamine 

üldhariduskoolide ja lasteaedadega 

ning katusorganisatsioonidega 

• Ringide vaheline integreeritud 

õppetöö 

• Hea asukoht, võimalus areneda 

omanäoliseks kaasaegse 

õpikeskkonnaga huvikooliks 

kesklinnas 

• Järjepidev koostöö lastevanematega 

• Uute õppe/ainekavade kinnitamine 

• Huvikaitse ja võrgustikutöö 

• Ohud 

• Tasuta huvihariduse võimalused 

üldhariduskoolides 

• COVID-19 viiruse leviku tõttu pere 

majanduslikult raske olukord, 

õpilaste arvuga väheneb ka 

huvikooli eelarve 

• Kehvem õpikeskkond võrreldes 

üldhariduskoolidega ja 

erahuvikoolidega 
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3.2. SWOT – analüüsist selguvad järgnevad parendusvaldkonnad: 
 

 huvikooli hoonete kompleksi tervikrenoveerimine, laiendustööd ning uue õppehoone 

ehitus 

 

 tagada personaliressursi parendustegevus läbi koolituste, arvestades eelarvelisi võimalusi, 

omavaheliste kogemuste jagamine kolleegide vahel; 

 võimalusel suurendada vabadel aegadel ruumide rentimist; 

 jätkata ja arendada koostööd Tallinna üldharidus- ja huvikoolidega kogemuste 

vahetamiseks ja ühiste ürituste korraldamiseks linna õpilastele; 

 tihendada koostööd formaal- ja mitteformaalset õpet pakkuvate asutustega; 

  lõimumine ning võrgustikutöö;  

 taotleda liiklusohutuse tagamiseks koostöös linnavalitsusega liiklusmärki “Lapsed” 

paigaldamist Tallinna Kanutiaia Huvikooli juurde Aia tänavale; 

 kaasajastada infotehnoloogia vahendeid, välja vahetada arvuti tarkvara ning uuendada 

õppevahendeid; 
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4. TEGEVUSKAVA JA EESMÄRGID 2021-2025 
VALDKONDADE LÕIKES 

4.1. JUHTIMINE: 
a) Strateegiline juhtimine, mis toetub kvaliteedimudelile. 

b) Huvihariduse arendustöö nii majasiseselt kui väliselt. 

c) Ringide vahelise koostöö suurendamine. 

d) Lastevanemate suurem kaasatus. 

e) Turvalisuse hoidmine ja arendamine. 

 

 

Nr Tegevus, eesmärk 2021 2022 2023 2024 2025 Ressurss Vastutaja 

1. 
Kooli kvaliteedimudeli 

arendamine 
 x x   eelarve direktor 

2. 

Kooli kvaliteedimudeli 

rakendamine koostöös 

Eesti Kvaliteediühinguga 

   x x eelarve 

laiendatud 

juhtkond, 

õpetajad 

3. 

Toimub sügisene ühine 

reklaamipäev ja kevadine 

lõpuaktus kogu koolile 

x x x x x eelarve 

laiendatud 

juhtkond, 

õpetajad 

4. 

Lastevanemate kaasamine 

maja ürituste 

korraldamisel 

x x x x x eelarve 

laiendatud 

juhtkond, 

õpetajad 

5. 
Aia tänavale liiklusmärgi 

”Lapsed” paigaldamine. 
 x x   eelarve direktor 

 

 

 

TULEMUS:  

 

Loodud ja rakendatud on kooli oma kvaliteedimudel. Toimuvad regulaarsed kooli ühissündmused, 

kaasates järjest rohkem ka lapsevanemaid. Paigaldatud on liiklusmärk. 
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4.2. TÖÖTAJATE ARENDAMINE: 
a) Töötajate võimete järjekindel arendamine, ühiskoolitused ja elukestva õppe toetamine. 

b) Kogemuste jagamine õpetajalt-õpetajale. 

c) Meeskonnatöö ja ühtekuuluvustunde tugevdamine. 

 

 

Nr Tegevus, eesmärk 2021 2022 2023 2024 2025 Ressurss Vastutaja 

1. 
Digipädevuste koolitus 

vähemalt 1x aastas 
x x x x x eelarve 

laiendatud 

juhtkond 

2. 
Vajaduspõhised 

koolitused 
x x x x x eelarve 

laiendatud 

juhtkond, 

õpetajad 

3. 
Kogemuste vahetamine 

õpetajalt õpetajale (pidev) 
x x x x x eelarve 

laiendatud 

juhtkond, 

õpetajad 

 

 

 

TULEMUS:  

 

Huvikoolis toimuvad regulaarselt koolitused ning kogemuste jagamine. Õpetajad on kaasatud 

meeskonnatöösse. 
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4.3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ: 
a) Õppe- ja ainekavade arendamine ja uute loomine. 

b) Õppekava läbivate õpilaste arvu suurenemine. 

c) Õpilastes aktiivse, tervisliku ja positiivse eluhoiaku kujundamine ning omaalgatuse 

suurendamine. 

d) Luua paindlikud ja mitmekesised huvihariduse võimalused huvikoolis, arvestades noorte 

vajadusi. 

e) Individuaalse arengu toetamine ning tegelemine HEV- õpilaste ja tõrjutusriskiga noortega. 

f) Huvikooli traditsioonide hoidmine ja uute ideede elluviimine. 

g) Eesti rahvuskultuuri ja traditsioonide tutvustamine ning säilitamine, austades teiste  rahvuste 

kultuuri. 

 

Nr Tegevus, eesmärk 2021 2022 2023 2024 2025 Ressurss Vastutaja 

1. 

Õppe- ja ainekavade 

arendamine ja uute loomine 

lähtuvalt elukestvast õppest 

ning formaal ja 

mitteformaalõppe 

lõimumisest.  

 x x x x eelarve 

laiendatud 

juhtkond, 

õpetajad 

2. 

Õpilase huvi hoidmine 

valitud huvialal. Konkursid, 

festivalid, näitused, laagrid, 

ühisüritused. Kaasamine 

projektidesse. Omaalgatus. 

x x x x x eelarve 

laiendatud 

juhtkond, 

õpetajad 

3. 

Õpilaste ideekorje põhjal 

aktiivsust ja tervislikkust 

propageeriva projekti 

loomine 

  x x x eelarve 
õpetajad, 

õpilased 

4. 

Rohelise mõtteviisi 

arendamine. Kooli õppeaia 

arendamine ringide 

õpilastega 

x x x x x eelarve 

laiendatud 

juhtkond, 

õpetajad 

6. 

Individuaalse arengu ja 

õpitee toetamine, noorte 

vajadustega arvestamine, 

paindlikkus ja mitmekesisus 

x x x x x eelarve 

laiendatud 

juhtkond, 

õpetajad 

7. 

Igal õppeaastal ühe 

tähtpäeva tähistamine 

rahvakalendrist. Kõiki ringe 

hõlmav. 

x x x x x eelarve 

laiendatud 

juhtkond, 

õpetajad 

 

TULEMUS:  

 

Õpiruum on avatud elukestvaks õppeks. Toimub regulaarne osalemine. Õpilaste kaasamine 

soodustab ka omaalgatuslike ideede elluviimist. Kooli õppeaias toimuvad sageli uued huviringid 

või erinevate huviringide tunnid. Avarduvad õppimis- ja osalemisvõimalused, sh HEV ja 

tõrjutusriskiga noortele. 
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4.4. RESSURSSIDE JUHTIMINE: 
a) Huvikooli hoonetekompleksi tervikrenoveerimine, laiendustööd ning uue õppehoone ehitus 

b) Infotehnoloogiliste vahendite pidev täiustamine, IT-turvalisus. 

 

Nr Tegevus, eesmärk 2021 2022 2023 2024 2025 Ressurss Vastutaja 

1. 

Huvikooli 

hoonetekompleksi 

tervikrenoveerimine, 

laiendustööd ning uue 

õppehoone ehitus 

x x x x x 
investee-

ring 
direktor 

2. 
IT vahendite baasi 

täiustamine/arendamine 
x x x x x 

investee-

ring 
direktor  

3. 
IT turvalisuse hoidmine ja 

kodulehekülje arendamine 
x x x x x eelarve 

direktor, 

infojuht 

 

 

 

TULEMUS:  

 

Tallinna Kanutiaia Huvikool on renoveeritud ja laienenud kaasaegse õpikeskonnaga huvikooliks 

lastele ja noortele. Loodud on avatud ja mitmekesine õppimise ruum ning veelgi paremad 

tingimused noorte õpetamiseks ja nende vajadustega arvestamiseks Võimalik on rakendada 

uuenduslikke lähenemisi ning muutuvat õpikäsitust. IT vahendite olemasolu on piisav ja 

jätkusuutlik. Kodulehekülg on turvaline ja uuenenud. 
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4.5. KOOSTÖÖ JA AVALIKUD SUHTED: 
a) Koostööpartnerite hoidmine ja uute leidmine ning koostöö võimaluste laiendamine. 

b) Meedia võimaluste veelgi tõhusam ja järjepidevam kasutamine ning nähtavuse 

suurendamine. 

c) Huvikaitse võrgustike arendamine ja avalikkuse teavitamine. 

 

 

Nr Tegevus, eesmärk 2021 2022 2023 2024 2025 Ressurss Vastutaja 

1. 

Tallinna linna 

lasteaedadele, koolidele ja 

huvikoolidele suunatud 

tegevused.  

x x x x x eelarve 

laiendatud 

juhtkond, 

õpetajad 

2. 

Koostöö arendamine 

Tallinna Kesklinna 

Valitsusega, et luua 

ühissündmus 

  x x x eelarve 
laiendatud 

juhtkond 

3. 

Osalemine võrgustikutöös 

ja  huvikaitses, olles Eesti 

Huvikoolide Liidu liige. 

x x x x x eelarve 
laiendatud 

juhtkond 

4. 
Meedia tõhusam 

kasutamine 
x x x x x eelarve 

laiendatud 

juhtkond 

 

 

 

TULEMUS:  

 

Toimuvad ülelinnalised projektid ning ühistegevused. Lisandub uus koostööprojekt Tallinna 

Kesklinna Valitsusega. Huvikool on tuntud ja pildis ning aktiivne Eesti Huvikoolide Liidu liige. 
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Arengukava koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse eest vastutavaks 

isikuks on Tallinna Kanutiaia Huvikooli direktor. 

 

Arengukava muutmine toimub seaduste või omandivormi muutumisel ja tähtaja lõppemisel ning 

see kooskõlastatakse huvikooli õppenõukogus, hoolekogus, linnaosa halduskogus ja esitatakse 

seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile. 
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LISA 1 Tallinna Kanutiaia Noortemaja 2015 – 2020 aasta 
arengukava analüüs 

Tallinna Linnavolikogu 08.09.2016 otsusega nr 141 nimetati Tallinna Kanutiaia Noortemaja 

ümber Tallinna Kanutiaia Huvikooliks. 

 

Juhtimine 
Kanutiaia Huvikooli strateegilise juhtimise aluseks on arengukava, milles seatud eesmärkide 

saavutamist reguleeritakse ja jälgitakse läbi üldtööplaani ning eneseanalüüsi tulemuste. 

 

Viimane arengukava perioodiks 2015–2020 oli kooskõlastatud Tallinna Kesklinna Halduskoguga 

(09.12.2014. a otsus nr 13) ja kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 23.02.2015. a käskkirjaga 

nr 1-2/106. 

 

Iga õppeaasta alguses koostatakse tööplaan, milles püstitatakse ülesanded, mis tulenevad 

arengukavast, kajastades kõiki tegevusi, mis on seotud huvikoolisisese juhtimisega, 

sisehindamisega, õppe- ja kasvatustöö planeerimisega, õpilaste ja lastevanematega seotud 

tegevusega ning partnerlusega. Tööplaanis on kindlaks määratud ülesanded, täitmise aeg ning 

vastutajad. 

 

Sisehindamise süsteem põhineb mineviku sündmuste analüüsil ja on orienteeritud oma suunitluselt 

ning eesmärkidelt tulevikku. Sisehindamise süsteemi arendamise aluseks on hinnangud ja 

analüüsid, mida annavad õpilased, lapsevanemad, organisatsiooni töötajad, juhtkond, 

koostööpartnerid (küsitluslehed, SWOT-analüüs, arenguvestlus, kokkuvõtted õppe- ja 

kasvatustööst, ürituste-, projektide- ning personalitöö analüüs). Juhtkond julgustab ja motiveerib 

töötajaid võtma vastutust huvikooli tulemusnäitajate parendamise eest ja osalema 

otsustusprotsessis. 

 

Õppenõukogus, juhtkonnas ja hoolekogus tehakse kokkuvõtteid huvikooli õppe- ja kasvatustööst 

ning õppeaasta üritustest ja projektidest. 

 

Kanutiaia Huvikool tunneb Tallinnas valitsevat huvihariduse maastikku, kuhu lisaks 

munitsipaalhuvikoolidele on lisandunud palju erahuvikoole. Tallinna huviharidusmaastikul on 

meil oma kindel koht. Meie strateegia on püsida seal konkurentsivõimelisena. 

 

Juhtkonna järjepidev töö huvikooli arendustegevustega võimaldab tõsta maja ringide tuntust, 

hoida õpilaste arvu stabiilsena, suurendada koostööpartnerite ringi. 

 

Järjepidevalt on läbi viidud küsitlusi, uuringuid ja vastavast analüüsist lähtudes tehtud järeldusi ja 

arvestatud neid oma tegevustes. Rahulolu-uuringud on toimunud õpilastele, lapsevanematele, 

huvikooli töötajatele. Lähtuvalt tulemustest on tehtud muudatusi tööplaanis. 

 

Majandustegevus 
Arengukava majandustegevuse eesmärkide püstitamisel ei ole kõik 100% täidetud, kuna huvikooli 

eelarvelised vahendid on ebapiisavad nimetatud tööde teostamiseks. 
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Huvikooli tehnosüsteemide toimimiseks on sõlmitud vastavad lepingud: AS Tallinna Vesi, Utilitas 

Tallinn AS. Elektriga varustab huvikooli  Eesti Energia ja Elektrum. 

 

Huvikooli automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) on Tamrex Ohutuse OÜ hallata. 

Töövälisel ajal valvab huvikooli turvafirma G4S. 

 

Möödunud perioodi arengukava suurimaks püstitatud eesmärgiks oli piirdeaia ning kattekivide 

paigaldus territooriumile. Tööd teostati 2016-2017. a. Väikese maja katusepleki vahetus, mis 

toimus 2018-2019. a. 

 

Osalesime edukalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti õppeaedade projektis  ning saime 

rajada oma taimepargi ja õuesõppe ala. 

 

Eelarvest suurema osa moodustab töötajate töötasu ja ülejäänud osa on majanduskulud. 

 

Eelarves püsimine on läinud aasta aastalt paremaks ja täpsemaks. 

 

 

 

Personal 
Personali uuenemisprotsessi jälgiti ja juhiti teadlikult. Töötajate värbamisel lähtuti kooli 

strateegiast ja vajadustest. Huvikoolis töötavad õpetajad nõutava kvalifikatsiooniga. Õpetajate 

üldarv huvikoolis on püsinud aastaid stabiilsena. Rõõmustav on noorte õpetajate püsiv tööhuvi 

(motivatsioon töötamiseks huvikoolis) ning meesõpetajate olemasolu. 

 

Seisuga 01.11.2020 oli huvikoolis kinnitatud ametikohtade üldarv 35,75 ametikohta.  

 

Personali kaasahaaramiseks ja motiveerimiseks on ühiselt välja töötatud tunnustamise kord: 

 

sisuka töö ja heade tulemuste eest võib töötajat tunnustada huvikooli tänukirjaga; 
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silmapaistvate saavutuste eest avaldatakse tunnustust direktori käskkirjaga. 

 

Kooli juhtkond on viinud läbi motivatsiooni ja rahulolu küsitlusi. 

 

 

 

 

 

Töötajate kaasatus projektidesse, osalus meeskonnatöös 
Personali professionaalsuse kasvu, loominguliste võimete rakendamise ja koostöö soodustamiseks 

oli töötajaid süstemaatiliselt kaasatud meeskonnatöösse ja ettevõtmistesse. 

 

Tööalaste otsuste tegemisel oli töötajatele antud suur iseseisvus, õpetajal oli õigus valida õppe-

eesmärkidele vastav õppekorraldus. 

 

Positiivsena mõjus igapäevatöös suuremat vastutust andvate ülesannete delegeerimine töötajatele, 

mis omakorda soodustas suurepäraselt motivatsiooni ja vastastikuse usalduse kasvu. Tekitades 

töötajas soovi oma tööd paremini teha. 



ARENGUKAVA 2021-2025 | TALLINNA KANUTIAIA HUVIKOOL 

Lk 18 / 19 

 

Partnerlus ja koostöö 
Koostöö lastevanematega – huvikoolis toimib see eelkõige suhtlemine õpetaja kaudu. 

Lastevanemad on olnud alati oodatud näitustele, etendustele, esinemistele ja ringide 

ettevõtmistele, kus osalevad ja esinevad Kanutiaia Huvikooli õpilased. Toimuvatelt üritustelt 

kogutakse tagasisidet. Eraldi korraldatakse lastevanemate küsitlusi ja uuringud paberkandjal 

(rahulolu-uuringud). 

 

 

 

 

 

Suvise tegevusena korraldatakse pidevalt linnalaagri kaks - kolm vahetust juunis ja augustis. Suviti 

toimub väljasõidu teatrilaager Karepal. Igal õppeaastal toimuvad suured ülelinnalised projektid 

koostöös koolide, lasteaedade ning erinevate huvigruppidega (lapsevanemad, partnerid) – 

teatrifestival „Kanutiaia Kann” koolidele ja lasteaedadele.  Igal aastal maikuus  toimub Tallinna 

erivajadustega laste- ja noorte lauluvõistlus „Laulurõõm” ning rahvusvahelised võistlused 

automudelismis noortele „Baltic-Cup–Kanutiaia-Karikas”. 
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Koostöö ja avalikud suhted 
Läbi projektide ja ettevõtmiste on olnud väga hea side Tallinna koolide ja lasteaedadega. 

Huvikooli koduleheküljel on kajastatud huvikoolis toimuvat. Suuremate ürituste kohta on 

huvikool edastanud meediale pressiteateid. Huviringide reklaamimiseks ja kooli tuntuse 

suurendamiseks on kasutatud erinevaid meedia võimalusi. Osaletud on erinevatel messidel ning 

lastele ja noortele suunatud reklaamüritustel. Eesti Huvikoolide Liidu liikmeks olemine on 

rikastanud kooli tööd. 

 

Õppe- ja kasvatustöö 
Kanutiaia Huvikooli õppe- ja kasvatustöö toimus õppe- ja ainekavade alusel lähtuvalt tööplaanist. 

 


