TALLINNA BALLETIKOOLI 2019/2020 ÕPPEAASTA
ÜLDTÖÖPLAAN
Eesmärgid
kooli mainekujundus; õppija motivatsioon ja tervis; digitaalse õppevara rakendamine; koostöö
huvigruppidega Eestis ja välismaal

TEGEVUSED KUUDE LÕIKES
I poolaasta
KUU
august

september

oktoober

TEGEVUSED
21.08 kl 11 kooli nõukogu: uue õppeaasta
ettevalmistused
29.08 kl 12 kooli nõukogu: uue õppeaasta
ettevalmistused
27.-30.08 ettevalmistavad erialatunnid uueks
õppeaastaks
2.09 kl 12 uue õppeaasta avaaktus
6.09 kl 10 tuletõrjeõppus
8.09 kooli kontsertprogramm Estonia teatrilaadal
10.09 kl 12:15 kooli nõukogu koosolek
24.-25.09 7.kl tasemetöö loodusõpetuses
17.09 kl 16:15 õpilasesinduse avakoosolek
Kodunduse ja tervisliku toitumise tunnid
nooremale ja vanemale astmele
Osavõtt Rahvusooper Estonia etendustest
vastavalt teatri mängukavale
1.10 I p/a põhitoetuse taotluste esitamine
1.10 kl 12:15 Tallinna Muusika- ja Balletikooli
arengukava tutvustus
4.-6.10 vanema astme Nederlands Dans Theater
külastus Haagis
7.10 õpetajate päeva tähistamine, pildistamine
8.10 kl 12:15 kooli nõukogu ja õppetoetuste
komisjon
9.10 balleti Alice Imedemaal prooviesinemine audition
21.-27.10 noorema astme sügisvaheaeg
22.-25.10 vanema astme vahenädal:
külalisõpetajate Jared David Matthews, Ruta
Ronja Pakalne ja Aare Randeri meistriklassid
25.10 kl 10 Tallinna Muusika- ja Balletikooli
visiooniseminar Tallinna Muusikakeskkoolis
29.10 kl 13:30 põhikooli lõpetajate
karjäärinõustamine
30.10-4.11 Balanchine festival Kutaisis

vastutaja/ korraldaja
Juhtkond
Juhtkond
Praktikajuht
Juhtkond
Finants- ja haldusjuht
praktikajuht
Juhtkond
Asedirektor, loodusõp õp
Asedirektor
Asedirektor, tehnoloogiaõp
praktikajuht
Klassijuh/ kursusejuh
Juhtkond
Direktor
Juhtkond, ÕE
Juhtkond
praktikajuht

Asedirektor

juhtkond
asedirektor
Direktor

november

detsember

jaanuar

11.10-29.11 kodunduse ja tervisliku toitumise
tunnid nooremale ja vanemale astmele
Arenguvestlused 3. kursus oktoober-november
Osavõtt Rahvusooper Estonia etendustest
vastavalt teatri mängukavale
1.11 kl 14:00 9. kl loovtööde kaitsmine
5.11 kl 12:15 kooli nõukogu koosolek
5.11 ja 12.11 kl 13:30 karjäärinõustamine
põhikooli lõpetajatele
8.-10.11 YAGP poolfinaal Pariisis
15.11 Eesti Kontserdi haridusprogramm LääneVirumaal
18.11 kooli nõunike kogu koosolek
19.11 Sügisene balletiõhtu Rakvere
kultuurifestivalil
28.11 kl 12 Rahvusooper Estonias esietenduva
balleti Alice Imedemaal peaproovi külastus
29.11 noorema astme 1. trimestri lõpp
(kokkuvõtvad hinded 28.11)
29.11 kl 12:15 kooli nõukogu: noorema astme 1.
trimestri tulemused
11.10-29.11 kodunduse ja tervisliku toitumise
tunnid nooremale ja vanemale astmele
November-jaanuar fotograafia ja tantsu
koostööprojekt Tallinna Polütehnikumiga
Osavõtt Rahvusooper Estonia etendustest
vastavalt teatri mängukavale
1.-18.12 lahtised erialatunnid ja kontrolltunnid
5.12 Matthew Bourne`i kaasaegse tantsu
etenduse „Romeo ja Julia“ külastus Forum
Cinemas (vanem aste)
10.12 kl 12:15 kooli nõukogu koosolek
19.12 kl 12 jõulukontsert
20.12 õppetööst vaba päev, õpetajate jõululõuna
23.12-5.01.2020 noorema ja vanema astme
jõuluvaheaeg
Detsember-märts koostööprojekt Pelgulinna
Gümnaasiumiga, näitus „Pelgulinna Gümnaasumi
õpilaste joonistused balletitundidest“
Osavõtt Rahvusooper Estonia etendustest
vastavalt teatri mängukavale
II poolaasta
6.01 õppetöö algus 2020. aastal
7.01 kl 12:15 kooli nõukogu koosolek
20.01 põhikooli valikeksami avalduste esitamise
ja lõpetajate riigieksamitele registreerimise
tähtaeg
31.01 vanema astme 1. semestri lõpp
(kokkuvõtvad hinded 30.01)
31.01 kl 12:15 kooli nõukogu koosolek: vanema
astme 1. semestri õpitulemused

Asedirektor, tehnoloogiaõp
kursusejuhendaja
praktikajuht
9. kl juhataja
Juhtkond
Asedirektor
Direktor, praktikajuht
Direktor, asedirektor
Direktor, asedirektor
Direktor
Asedirektor

Juhtkond
Asedirektor
Asedirektor, tehnoloogiaõp
praktikajuht
Erialaõpetajad
Erialaõpetajad

Juhtkond
8. kl
direktor

asedirektor, tehnoloogiaõp

praktikajuht

Juhtkond
Asedirektor

juhtkond

veebruar

märts

aprill

mai

juuni

Tallinna Balletikooli gala 2020 ettevalmistused
Osavõtt Rahvusooper Estonia etendustest
vastavalt teatri mängukavale
11.02 kl 12:15 kooli nõukogu koosolek
8.02-9.05 ettevalmistuskursus kooli
sisseastujatele
14.02 sõbrapäeva tähistamine
21.02 Vabariigi aastapäeva aktus
24.02-1.03 noorema astme talvevaheaeg
29.02-01.03 Tallinna Muusika- ja Balletikooli
talvepäevad Jänedal
Arenguvestlused õpilasega
Osavõtt Rahvusooper Estonia etendustest
vastavalt teatri mängukavale
1.03 Eesti balletikoolide gala Rakveres
1.03 II p/a põhitoetuse taotluse esitamise tähtaeg
6.03 noorema astme 2. trimestri lõpp
6.03 kl 12:15 kooli nõukogu: noorema astme 2.
trimestri õpitulemused, õppetoetuste komisjon
6.03 kl 15:30 erialane esitlus ja lastevanemate
koosolek
10.03 kl 18:00 Ida Tantsukooli gala „Arabesk“
Tartu Vanemuises
16.03 distantsõppe läbiviimine seoses COVID-19
eriolukorraga
Distantsõpe seoses COVID-19 eriolukorraga
20.04-26.04 noorema ja vanema astme
kevadvaheaeg
29.04 rahvusvaheline tantsupäev - tähistamine
sotsiaalmeedia vahendusel
1.05 kevadpüha – riiklik püha
11.05 põhikooli eesti keele teise keelena ja
riigieksamitele registreerunute eksamil
mitteosalemisest teatavitamise tähtaeg
Distantsõpe seoses COVID-19 eriolukorraga kuni
15.05 ning 18.05 alates piirangute leevenemise
periood: kontaktõppena erialane praktika ja
konsultatsioonid järeleaitamiseks
29.05 nõunike kogu koosolek
29.05 10:00 gümnaasiumi eesti keele riigieksam
30.05 kooli vastuvõtt
1.-3.06 eesti keele teise keelena gümnaasiumi
riigieksam
1.-5.06 õpikute tagastus
3.06 8.-9. kl loovtööde kaitsmine
5.06 noorema astme (5.-8.kl) 3. trimestri lõpp
(kokkuvõtvad hinded 4.06)
5.06 kooli nõukogu: noorema astme (5.-8.kl) 3.
trimestri ja õppeaasta õpitulemused
8.06 10:00-15:00 eesti keele teise keelena
põhikooli lõpueksam

Direktor, praktikajuht
praktikajuht
Juhtkond
asedirektor
7. klass
Asedirektor, ajalooõpetaja
Direktor, asedirektor
Klassijuh/ kursusejuh
praktikajuht
Praktikajuht
Klassijuh/ kursusejuh
Juhtkond
juhtkond
direktor, parktikajuht
asedirektor
asedirektor

Asedirektor

Asedirektor

Innove
Direktor
Innove

Asedirektor

Juhtkond
Asedirektor

9.06 noorema astme (5.-8.kl) tunnistused,
suvevaheaeg 10.06-31.08
10.-15.06 klassikalise ja kaasaegse tants
riigieksami ettevalmistus
10.06-18.06 nooremal astmel võimalus jätkata
erialatreeningutega
12.06 vanema astme 2. semestri lõpp
(kokkuvõtvad hinded 11.06), tunnistused, praktika
kuni 18.06, suvevaheaeg 20.06-31.08
12.06 kooli nõukogu: vanema astme 2. semestri
õpitulemused
17.06 riigieksami komisjoni arutelu ja hindamine
18.06 kooli nõukogu: põhikooli ja kooli lõpetajate
õpitulemused
19.06 kl 12:00 põhikooli ja kooli lõpetajate
lõpuaktus Estonia valges saalis
24.-31.08 erialased eeltreeningud, 2019/2020
õppeaasta võlgnevuste likvideerimine

Asedirektor
Erialaõpetajad
Erialaõpetajad

Juhtkond
Juhtkond
Juhtkond
Juhtkond

Klassiüritused
Vastavalt klassijuhatajate tööplaanidele toimuvad üritused klassides.
Kooli nõukogud
Kooli nõukogud toimuvad kord kuus (v.a juuli) ning õppetöö tulemuste analüüsimiseks ja kinnitamiseks
iga õppeperioodi lõpus. Nõukogu töös osalevad direktor, asedirektor, õpetajad, õpilasesinduse
vanema astme esindaja ning teised direktori poolt kinnitatud töövaldkondade esindajad. Kooli
õppetoetuste määramise komisjoni ja vastuvõtukomisjoni töös osalevad direktor, asedirektor ning
teised direktori poolt kinnitatud õppe- ja kasvatustöö jm töövaldkondade esindajad.
Kooli nõunike kogu koosolekud
Kooli nõunike kogu koosolekud toimuvad 2 korda õppeaastas vastavalt nõunike kogu kokkulepetele.
Õppetöö korraldus ja sisekontroll
Ainetööplaanide ja klassijuhatajate tööplaanide koostamine (üldainete õpetajad ja klassijuhatajad) ja
kinnitamine toimub e-päevikus. Eriala-ja üldainetes tundide külastamine (psühholoog, klassijuhatajad/
kursusejuhendajad, direktor ja asedirektor).
Töö lastevanematega
E-päevikus on lastevanematel pidev ülevaade lapse õpitulemustest. I poolaasta lõpus toimuvad
lahtised erialatunnid kõikide klasside lastevanematele. Tunnile järgnevad kohtumised erialaõpetaja ja
klassijuhatajaga ning aineõpetajatega, õpilaste vanemad saavad suulist tagasisidet õpitulemustest.
Õppeaasta 2. trimestri lõpus toimuvad lastevanematele erialane esitlus ning üld- ja klassikoosolekud.
Veebruaris ja märtsis viiakse läbi arenguvestlused õpilase, lapsevanema, klassijuhataja/
kursusejuhendaja ja erialaõpetaja vahel.
Õpilaste osalemine lavapraktikas - RO „Estonia” etendustes, Tallinna Balletikooli
galakontserdil ning projektides
Tallinna Balletikooli õpilased osalevad vastavalt teatri mängukavale RO ”Estonia” etendustes.
Õpilased valmistatakse ette teatri repetiitorite poolt. Osalemine on vastavalt praktikaplaanile, mille
vormistab kooli praktikajuht. Suurimaks kooli kontsertesinemiseks on iga-aastane Tallinna Balletikooli
gala Rahvusooperis Estonia. Tallinna Balletikool – gala etendub Estonias 8. juunil 2020 kl 19.
2019/2020 õppeaastal on Eesti Kontserdi „Koolkontserdid“ sarjas Tallinna Balletikooli
üldhariduskoolidele suunatud haridusprogramm „Balletist kaasaegse tantsuni“, millega tutvustatakse
aastaringselt tantsu õppimise traditsioone ja erinevaid tantsuvorme koolides üle Eesti.
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumiga toimub koostöö rahvusvahelise tantsupäeva haridusprogrammi
läbiviimisel (aprillis) põhikooli 1.-4. klasside õpilastele.

Tallinna Balletikool osaleb lisaks Jõhvi Balletigalal, Ida Tantsukooli galal, Rakvere kultuurinädala
balletiõhtul ja teistel tantsuüritustel.
Praktikaplaanis fikseeritakse lisaks muud esinemised erinevatel üritustel ja selleks vajalikud proovid.
Õpetajate täiendkoolitused
Kool korraldab õppeaasta jooksul õpetajatele täiendkoolitusi, toetatud on õpetajate omaalgatus –
enesetäiendamise vajaduste analüüs ja vajadustele sobivatest koolitustest osavõtt. Üldkoolitustest
toimuvad sügisel ja kevadel Tallinna Muusika- ja Balletikooli visiooniseminarid ning talvel talvepäevad.

Rahvusvahelised kontaktid
Koostööperspektiivis on eesmärk hoida kontakte välismaa erialaringkondadega, et toimuvaga kursis
olla ja erialastes arengutes kaasa rääkida, aasta jooksul toimuvad külalisõpetajate meistriklassid.
Vanema astme õpilastega toimub koolireis Hollandisse vahemikus 4.-6.10, mille eesmärgiks on
tutvumine kaasaegse tantsu teatriga Nederlands Dans Theater ning osalemine kaasaegse tantsu
meistriklassides.

