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RAHVUSVÄHEMUSE HUVIKOOLI TEGEVUSTOETUSE TAOTLUS JA TEGEVUSKAVA 

 

 

TAOTLUS 

 

Informatsioon toetuse saaja kohta 

Koolipidaja täielik ametlik nimi (ärinimi)  

Registrikood  

Seotud katusorganisatsioon/Rahvuskultuuriselts  

Kooli pidaja juriidiline aadress  

Huvikooli ametlik nimi  

*vastavalt EHIS-es registreerimisele 

 

Rahvuskultuuriseltsi huvikooli õppetegevuse toimumiskoha aadress  

Veebilehekülg / link sotsiaalvõrgustiku lehekülgedele (Facebook 

vms) 

 

Õppekava (link EHIS-es)  

Pühapäevakooli juhi nimi, telefon ja e-post  

Allkirjaõigusliku isiku nimi, telefon ja e-post  

 

 

Pangaandmed 

*pank peab asuma Eesti Vabariigis 

 

Kontoomaniku (juriidilise isiku) nimi  

Pangakonto number  

Panga nimi  
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Rahvuskultuuriseltsi huvikooli õpilaste arv 

Õppetegevuses osaleb 10.11. 20___. a seisuga kokku  

õpilasi vanuses 3–6   

õpilasi vanuses 7–9  

õpilasi vanuses 10–18  

 

 

Huvikooli sihtrühma kirjeldus 

Kirjeldada, millise õppekeelega õppekavadel õpivad huvikoolide 

õpilased lasteaedades/üldhariduskoolides. 

 

 

 

Taotletav tegevustoetuse summa 

Taotletav tegevustoetuse summa (eurodes) 
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TEGEVUSKAVA 

Tegevuskava koostamine aitab planeerida järgmise aasta tegevusi, seada eesmärke ja rakendada eelkõige selliseid meetmed, mis toetavad 

tõhusalt eesti keelest erineva emakeelega laste emakeele ja lõimitud kultuuriõpet. Tegevuskavas loetletud planeeritud üritused, osalemine 

erinevates projektides, tunnid ja koolitused annavad parema ülevaate kooli järgmise perioodi tegevusvaldkondadest ja kuludest.  

Taotleja võib vajadusel tegevuskavasse ridu lisada. 

 

 

Õppetöö planeerimine 

Klassis toimuva õppetöö läbiviimine 

emakeele ja lõimitud kultuuriõppeks 

Õppeaine (nt emakeel, kultuur, ajalugu, 

laulmine, tantsimine jne)  

Orienteeruv tundide maht ak/h 

(vastavalt õppekavale) 

Õppetöö eesmärgid või 

õpiväljundid 

Õppetöö läbiviimise aeg  

(periood, õppetöö läbiviimise 

päevad ja kellaaeg)  

    

    

    

 

 

Planeeritavad üritused ja sündmused õpilastele (laagrid, muuseumid, kontserdid, teiste õppeasutuste külastused jne) 

Ürituse/sündmuse 

nimi 

Orienteeruv tundide 

maht ak/h (ainult 

sündmusele/üritusele 

kuluv ajamaht, st 

välja arvatud 

sõiduks kuluv aeg) 

Orienteeruvad 

toimumise 

kuupäevad (või 

kuu) ja koht 

Orienteeruv õpilaste ja 

õpetajate arv 

Tegevuse kirjeldus 
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Tundide ja ürituste arv 

Klassis toimuva õppetöö (emakeel, kirjandus, ajalugu jne) tundide arv 

kokku 

Sündmuste/ürituste tundide arv kokku 

  

 

 

Täienduskoolitused pühapäevakooli õpetajatele  

Koolitus Orienteeruvad 

toimumise 

kuupäevad (või 

kuu) 

Orienteeruv 

õpetajate arv 

Toimumiskoht Koolituse eesmärgid/õpiväljundid Koolituse läbiviija 

(koolitusfirma/koolitaja) 
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Koostas: [nimi ja telefoninumber]     

 

 

 

Kinnitas: huvikooli juhi nimi 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

  

Tõendan, et: 

taotluses esitatud andmed on õiged; 

taotlev organisatsioon on nõuetele vastav ja toetust kasutatakse eesmärgipäraselt; 

kõik kavandatavad tegevused toimuvad Eestis. 

 

Allkirjastas: allkirjaõigusliku isiku nimi 

/allkirjastatud digitaalselt/ 


