
 
Osaline väljavõte sihtasutuste poolt välja antud stipendiumitest 
 
 
 
Stipendiumid õpetajate ja koosseisuliste töötajatele poolt esitatud 
taotluste alusel 
 
Valitud näited 
 
 
1. Kooli ajaloo uurimise ja süstematiseerimise toetuseks 2011/2012 ja 
2012/2013 õppeaastal; 
 
2. 4. klasside vene keele õppematerjalide väljatöötamise toetuseks 
2011/2012 õppeaastal;  
 
3. IB ja RÕK õppekavade eesti keele ja kirjanduse õppematerjalide 
väljatöötamise toetuseks 2011/2012 õppeaastal; 
 
4. Tallinna Inglise Kollded kunstiklassi fotoseadmete komplekti 
(kaamera, statiiv, lisatarvikud) digitaalsete tehnoloogiate kasutamiseks 
praktilistes loovtöödes ning õpilastööde digitaalsel kujul pildi – ja 
arhiivifondi loomiseks; 
 
5. Adobe Creative Suite tarkvara ning selle kasutamiseks vajaliku arvuti 
iMac, XBox 360 mängukonsool, Kinect anduri soetus erinevate 
õppekavade täitmise eesmärgil; 
 
6. TIK õpetaja ja õpilase reisikulude hüvitamine osalemaks 
rahvusvahelisel inglise keel ja kirjanduse võistluse lõppvoorus Ungaris 
2013 a. kevadel; 
 
7. TIK raamatukogule kaasaegse helindustehnika komplekti soetamine ja 
paigaldamine, erinevate koolisiseste ja -väliste ürituste läbiviimiseks; 
 
8. Gümnaasiumiastme uue õppekava valikaine "Elu Keemia" täiendavate 
õppematerjalide loomise osaline kaasrahastamine 2012/2013 ja 
2013/2014 õppeaastal; 
 



9. Elektrikitarri ja lisavahendite soetamine TIK muusikaklassile 2013 
õppeaasta sügisel; 
 
10. Astronoomiliste vaatluste lisavahendite soetamise toetamine 2014 ja 
2015 aastal; 
 
11. TIK segakoori rahvusvahelisel festivalil osalemise sõidukulude 
katmine 2015 aastal; 
 
12. TIK keemiaringile katsete läbiviimiseks erinevate lisavahendite 
soetamine 2016 aastal; 
 
13. TIK puhkpilliorkestrile puhkpillide soetamine 2016 ja 2017 aastal. 
 
 
 
Stipendiumid õpilaste poolt esitatud taotluste alusel 
 
Valitud näited 
 
 

1. TIK õpilase osalemise kaasrahastamine Itaalias toimunud 
purjetamise Euroopa meistrivõistlustel; 

 
2. English College Open väitlusturniiri läbiviimise ja TIK väitlusklubile 

erialaliste raamatute soetamise kaasrahastamine; 
 

3. TIK esindusvõistkonnale (6 õpilast) vajalike tarvikute soetamine 
üleriigilisel Rising Star jäljendusvõistlusel osalemiseks; 

 
4. IB saksa keele õppesuuna lõpueksami e. TestDaf testi 

ettevalmistuskursusel osalemise kaasrahastamine Frankfurdis; 
 

5. TIK abituriendile koreograafia täiendõpingute kaasrahastamine 
eesmärgiga valmistuda edasiõppimise konkurssideks erinevates 
Euroopa balletti akadeemiates; 

 
6. IELTS keeletesti sooritamise toetamine Tallinnas; 

 



7. TIK õpilaste (4 õpilast) osalemise ja osavõtumaksu 
kaasrahatsamine Viinis toimunud laulufestivalil, ERR Lasteekraani 
Muusikastuudio kontsertkoori koosseisus;  
 

8. Kooli mudilas ja -poistekoori liikmetele transpordikulude 
hüvitamine osalemaks Eestis toimuvatel festivalidel ja 
suvelaagrites;  
 

9. Moodsa viievõistluse vehklemisvaldkonna võistlusvarustuse 
soetamise rahastus; 
 

10. Reisikulude ja osalustasu hüvitamine gümnaasiumiastme õpilase 
osavõtuks rahvusvahelisel WNLYE konverentsil Helsingis;  
 

11. Gümnaasiumi õpilasesinduse osaluskulude finantseerimine Turku 
Open rahvusvahelisel väitlusvõistlusel; 
 

12. Spetsiifilise tarkvaraprogrammidele soetamisele kaasa aitamine 
male kõrgtaseme treeninguteks; 
 

13. Sõidukulude osalemise toetus osalemaks tipptaseme 
rahvusvahelisel tenniseturniiril Miamis; 
 

14. Kahe TIK õpilase heliloomingu valitud palade CD formaadis 
väljaandmise kaasrahastamine; 
 

15. TIK väitlusklubi esinduse rahvusvahelisel võistlusel osalemise 
reisikuude katmine; 
 

16.  Mitmete TIK gümnaasiumiõpilaste rahvusvahelistel 
täiendüritustel osalemise sõidukulude kompenseerimine; 
 

17.  Õpilasesinduse poolt korraldatava MIKE talvelaagri (7-G3) kulude 
osaline kaasfinantseerimine. 

 


