
 
   Taotluse registreerimise kuupäev 

Eesti Olümpiaakadeemia             ………/………./……………. 

Jakobi 5-304, 51014 Tartu               Taotluse registreerimisnumber 

      201.. - ……………….. 

Tel. 5205858 

e-mail: info@olympiaharidus.eu 

 

A) KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTI RAHASTAMISE TAOTLUS 
 
1. Projekti nimetus 

 
Narva Soldino gümnaasiumi 
KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD 

2. Kooli andmed (maakond, kooli nimi, 

postiaadress, e-mail) 

Ida-Virumaa,  

Narva Soldino Gümnaasium,  

Tallinna mnt 40, 21006 

sekretar@soldino.edu.ee  

3. Projektijuhi andmed (ees- ja 

perekonnanimi, amet, postiaadress, e-

mail, telefon) 

Jelena Vassiljeva, projektijuht, 

Kangelaste 12B-90, 

jelena.vassiljeva@soldino.edu.ee 

t. 551 2193 

4. Projekti koostööpartnerid Narva Spordikool Energia, Narva linna 

bassein, Narva linna Kreenholmi staadion, 

Narva Paemurru Spordikool, Narva 

Spordikeskus, Narva Linnavalitsuse 

Kultuuriosakond 

5. Projekti eesmärgid ja  

oodatavad tulemused 

Olümpiamängude, kehalise kasvatuse 

tundide, tervisliku eluviisi ja keskkonna 

propageerimine ja selle tulemusena 

õpilastel huvi suurendamine spordi ja 

tervisliku eluviisi vastu 

6. Projekti sihtrühm,  

selle arvuline suurus, projektiga 

haaratavate laste % õpilaste üldarvust  

Projekti sihtrühm:  

1) Narva Soldino Gümnaasiumi õpilased 

(730 õpilast), 94% õpilaste üldarvust. 

2) Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpilased 

(50 õpilast), 10% õpilaste üldarvust. 

 

7. Taotletav summa  10 000 krooni 

8. Omafinantseerimine (summa) 2 000 krooni 

9. Kaasfinantseerimine (summa) 2 000 krooni (omafinantseerimise summa 

mahus).  

10. Projekti üldmaksumus  12 000 krooni 

 

Käesoleva taotluse allkirjastajad on endale ühtlasi võtnud kohustuse projekti rahastamise korral 

esitada EOA-le selle täitmise sisuline ja finantsaruanne hiljemalt ühe kuu möödudes 

kooliolümpiamängude lõputseremooniast. Aruande vorm ja leping saadetakse taotlejale koos 

positiivse rahastamisotsusega. 

 

Taotleja: Ljubov Fomina   …………………….. 

  Ees- ja perekonnanimi    Allkiri 

 

Kooli direktor: Ljubov Fomina            …………………….. 

Ees- ja perekonnanimi   Allkiri 

 



B) OLÜMPIAHARIDUSNÄDALA TEGEVUS- JA AJAKAVA 
(02.05.2011–06.05.2011) 

 
Selle haridusnädala raames kõiki tegevusi teostatakse  

koostöös koolipartneri Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga: 

 

1. Kooliolümpiamängude Komitee loomine (nädala alguses) 

2. Sporditeemaline joonistuskonkurss, s.h. e-kujul 

3. Olümpiateemalise viktoriini läbiviimine 

4. Olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva tutvustamise tunnid (nädala jooksul) 

5. Olümpiateemaliste stendide koostamine (nädala alguses), s.h. kooli kodulehel 

6. Kooliolümpiamängude talismani väljamõtlemine (see võistkond, mis mõtleb välja 

kõige parema talismanikuju, saab võimaluse avada ja lõpetada mängud). 

7. Kooliolümpiamängude logo ja diplomi kujundamise konkurss 

8. Tuntud sportlastega kohtumised (nädala jooksul) 

9. Kooliolümpiamängude lipu kujundamise konkurss 

10. Kooliolümpiamängude hümni väljamõtlemine 

11. Tutvumine Eesti Olümpiakomiteeti tegevusega 

 

 

KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTI TEGEVUSKAVA 

 
Selle kooliolümpiamängude tegevuskava raames kõiki tegevusi teostatakse  

koostöös koolipartneri Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga: 

 
1) Avamistseremoonia: 

•••• osavõtjate paraad 

•••• korraldajate avasõna 

•••• kooliolümpiamängude avatuks kuulutamine 

•••• kooliolümpiamängude lipu heiskamine, hümni laulmine 

•••• kooliolümpiamängude tule süütamine 

•••• meeskondade ja kohtunike esitamine 

2) Spordivõistlused: 

Teatejoks, ujumine, laskesport, tennis, kepikõnd, korvpall, võrkpall, humoristlik 

minijalgpall naljarekvisiidiga, rahvapall, noolemäng, kergejõustik koos lõbustardiga. 

3) Lõputseremoonia: 

•••• kooliolümpiamängude lõpukõne, 

•••• olümpiatule kustumine, 

•••• olümpiamängude lipu langetamine, 

•••• lõpumuusika. 

 

 

 

C) KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTI AJAKAVA 
 

Selle kooliolümpiamängude projekti ajakava raames kõiki tegevusi teostatakse  

koostöös koolipartneri Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga: 

 
24. mai 2011: 

• avamistseremoonia Narva Kreenholmi stadioonis 

• massiline kepikõnd (võtavad osa algklasside õpilased) 

 

25. mai 2011: 



• võistlused spordikeskuses ja spordikoolides: humoristlik minijalgpall naljarekvisiidiga, 

võrkpall, rahvapall, korvpall, kergejõustik koos lõbustardiga. 

 

26. mai 2011: 
• võistlused ujulas ja lasketiirus, kahevõistlused: ujumine, noolemäng, laskesport 

 

27. mai 2011:  
• Lõputseremoonia 
• Lõppõhtu 

 

 
 

D) KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE PROJEKTI EELARVE 
 

Kululiigi nimetus Kululiigi kulude 

koosseis 

Taotletav 

summa 

Kaas/oma- 

finantseering 

KOKKU 

 Spordihoonete rent ujula, spordikeskus, 

lasketiir, spordikoolide 

hooned 

 3 000    3 000 

 Auhinnad medalite valmistamine, 

auhindade ostmine 

 2 300    2 300 

Olümpiaharidusnädala 

läbiviimise kulud 

paber, värvid, kangas, 

kantseleitarbed, printerite 

täitmine materjalide 

trükkimiseks 

2 000 2 000  4 000 

Ava- ja lõputseremoonia 

korralduskulud 

olümpiatulikarika 

valmistamine, tõrviku 

ostmine, olümpiatuli, 

helitehnika rent 

 2 700   2 700 

Kokku  10 000 2 000 12 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

E) KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD 
 

 
 J U H E N D 

 

 
1 EESMÄRK 

• Tuua spordi juurde kõige erinevamate huvide ja võimetega lapsi, õpetada neid mõistma 

spordi olemust ja väärtusi, tekitada neis sügav ja püsiv huvi spordi vastu ning suunata 

neid ühel või teisel viisil sellega aktiivselt tegema. 

• Olümpiamängude ideede propageerimine. 

2 AEG JA KOHT 
2.1   Kooliolümpiamängud toimuvad Narva linnas ja neid avatakse 24. mail 2010. a Narva 

linna Kreenholmi staadionil kell 12:00. 

2.2 Võistluste korraldajaks on Narva Soldino Gümnaasium ja Rapla Vesiroosi Gümnaasium. 

2.3 Võistluste ärajätmise ilmastikuolude tõttu otsustab korraldaja ning teatab sellest     

vähemalt 5 päeva ette. 

 

3 LÄBIVIIMISE TINGIMUSED  
3.1 Võistlused korraldatakse vastavalt juhendile; 

3.2 Esialgsed võistluste tulemused on kättesaadavad samal päeval ning mängu lõpuni; 

 
4 OSAVÕTJAD 
4.1 Osa võivad võtta 730 õpilast Narva Soldino Gümnaasiumist ja 50 õpilast Rapla Vesiroosi 

Gümnaasiumist (noored 1.-11. klassini), kelle treeningtase ja tervislik seisund lubab 

osaleda võistlustel kavas olevatel distsipliinidel; 

 

Vanuseklassid võistlustel:    I kooliaste 1. – 3. klass   

                                             II kooliaste 4. – 6. klass   

    III kooliaste 7. – 9. klass 

    IV kooliaste 10. – 11. klass 

        Poistel ja tüdrukutel eraldi arvestus. 

        Iga klass = üks riik, mis selgub peale eelregistreerimist. Riigi lipu või logo võtab iga 
kool ise kaasa. 

 

 

5 REGISTREERIMINE  
5.1 Osavõtu registreerimine 1. maiks 2010.a  

         e-posti aadressil jelena.vassiljeva@soldino.edu.ee  

5.2 Registreerimislehed võtta kaasa ja täita korrektselt trükitähtedega. Registreerimislehe 

lõppu näidata täpne aadress, kontakttelefoni number, registreerija nimi ja e-posti aadress 

(kui on); 

5.3 Loosimine toimub kohapeal 30 minutit enne starti. 

 

6 PROGRAMMI TEOSTAMINE 
 

6.1   Teostatakse vastavalt Kooliolümpiamängude ajakavale. 

 

 



7 TULEMUSTE ARVESTAMINE , AVALDAMINE JA PROTESTID 
7.1 Esialgsed tulemused avaldatakse koheselt peale iga vanuseklassi finišeerimist ja pannakse 

tutvumiseks teadetahvlile; 

7.2 Mitmevõistluses saavad punkte kõik osavõtjad (vt. punktitabel lisa 1); 

7.3 Punktide võrdse jagunemise korral saab määravaks kõrgemate kohtade arv. Nende 

võrdsuse korral koht viimasel alal; 

7.4 Protestide esitamine toimub 15 minutit peale  viimase võistleja finišeerimist antud alal; 

 

 

8 AUTASUSTAMINE 
 

8.1 Autasustatakse iga vanuseklassi parimaid diplomiga, samuti jagatakse parimatele 

meeneid. 

8.2 Lõputseremoonia toimub Narva Soldino Gümnaasiumis vastavalt kooliolümpiamängude 

ajakavale. 
 

 

 

 


