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SISSEJUHATUS 

 

• Narva Kunstikooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooli arengu 

põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava 2020-2023 aastaks ning arengukava 

uuendamise korra. Arengukava koostamises osalesid: administratsioon, töörühm, 

õppenõukogu ja hoolekogu. 

• Arengukava lähtub Huvikooliseadusest, Narva Kunstikooli põhimäärusest, Narva linna 

kultuuri ja spordi arengukavast 2015-2022 aasta, Narva linna arengukava 2008-2021 ja 

Narva Kunstikooli arengukava 2016-2019.a. analüüsi alusel. Narva linna volikogu 

määrusest № 42 28.09.06 „Narva linna arendamise dokumentide läbivaatamise kord“, 

ja teistest reguleerivatest dokumentidest. 

• Käesolev arengukava on Narva Kunstikooli edaspidise arengu vahend, mis on suu-

natud  kooli saavutuste ja võimaluste säilimisele ja arendamisele. Arengukava peab 

motiveerima ja arendama Narva laste ja noorte loomevõimeid. 

• Arengukava täitmine eeldab administratsiooni, töötajate, pedagoogide, õpilaste ja 

lastevanemate pingutuste konsolideerimist Narva Kunstikooli arengu eesmärkide 

saavutamiseks. 

• Arengukava realiseerimine võimaldab ületada märkimisväärseid raskusi kooli tege-

vuses, tagab sihipärast tööd arenduseesmärkide  saavutamiseks, määratud käesoleva 

arengukavaga. Arengukava viiakse ellu tegevuskava alusel, mis koosneb kuuest 

osast ja hõlmab tähtsamaid suundi: 

 

I. Personalijuhtimine 

II. Õppe- ja kasvatustöö arendamine 

III. Inventar ja õppematerjalid 

IV. Kaasaegse ja ohutu õppekeskkonna arendamine 

V. Infotehnoloogia ja reklaami tegevuse arendamine 

VI. Näituste ja ürituste tegevuse arendamine 

 

ÜLDANDMED 

 
Nimetus: Narva Kunstikool  

 

Kooli aadress: Kreenholmi 25, Narva Linn 20203, Ida-Viru maakond, Eesti. 

Õppehoone pind: 1325,2 m² 

 

Kodulehekülg: www.narvakunstikool.ee 

http://www.narvakunstikool.ee/
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Registreerimisnumber: 75026684 

Rahandusministeeriumi otsus 14.05.2001 a. nr. 13-2-4/1524 

 

Kooli staatus: Asutamise aeg: 19.09.1989.a. 

 

1989.a. – Laste Kunstikool 

2001.a. – Narva Kunstikool 

 

NARVA KUNSTIKOOLI ÜLEVAADE AJALOOST JA ARENGUST 
 
Narva Kunstikool on asutatud 19.09.1989.a. Kooli tegevuse jooksul kool asus eri-

nevatel aadressitel Narvas: 1989 – 1992 – J. Anvelta 19 (30 õpilast, 4 pedagoogi), 

1993 - 1997 - Oktoobri 8 (90 õpilast, 5 pedagoogi), 1997 – 2015 (215 õpilast, 10 

pedagoogi), alates 2016 aastast kool asub aadressil Kreenholmi 25.  

 
Õpilased. 
Narva Kunstikooliu õpilaste statistika. 

 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018 01.01.2019 

Kunstiring 36 41 36 36 

Eelkool / põhikool 217 213 213 204 

Lisaaasta 6 5 8 8 

Vabaõppe noortele ja täiskas-

vanutele 

32 31 36 22 

Huviharidus ja huvitegevus 

(uued õppekavad noortele va-

nuses 7-19) 

x 33 69 68 

Grupid kokku 27 31 35 35 

Õpilasi kokku 291 323 362 339 

 

Seisuga 01.01.2019.a. Narva Kunstikoolis õpib 339 õpilast 35 rühmas: põhikool – 22 

rühma, vabaõppe – 6 rühma , uued õppekavad noortele vanuses 7-19 aastat – 7 rühma. 

Vilistlased omandava kunstihariduse algbaasi, mis annab neile võimaluse konkureerida 

kõrgharidusasutustesse sisseastumisel, kui valitud eriala on seotud kunstiharidusega. 
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Pedagoogid ja personal 

Seisuga 24.02.2019.a. Narva Kunstikoolis töötab 16 pedagoogi, nende hulgas ka kooli 

direktor. 

Narva Kunstikooli pedagoogid 2016 2017 2018 01.01.2019 

Pedagooge kokku 12 14 16 16 

 

Pedagoogide haridus 2016 2017 2018 01.01.2019 

Keskeriharidus 2 2 3 3 

Kõrgharidus 10 12 13 13 

 

Pedagoogide vanus 2016 2017 2018 01.01.2019 

21-30 0 1 1 1 

30-39 2 2 3 3 

40-49 1 1 1 1 

50-59 6 7 6 6 

60-69 3 2 4 4 

70-79 1 1 1 1 

keskmine 53 52 52 52 

 

Personali ja pedagoogide tegevust, õppe- ja kasvatustöö teostamiseks, juhib kooli direktor. 

Koolis töötab koos pedagoogidega 20 inimest. Pedagoogid pidevalt osalevad 

kvalifikatsiooni tõstmise kursustel, tegelevad eneseharimisega oskuste ja vilumuste 

arendamiseks. Aastal 2017 8 pedagoogile omistati vanempedagoogi ametijärku. 

 

Personali arendamiseks ning tulemuslikkuse tõstmiseks toimuvad:  

- õppenõukogud – mitte vähem kui 4 korda aastas  

- õpetajate nõupidamised – 1 kord kuus  

- töötajate koosolekud - 2 korda aastas 

Iga aasta Narva Kunstikooli pedagoogid kandideerivad „Narva Linna Aastaõpetaja“ 

2016.a. – O. Tjurina 

2017.a. – V. Lantsova 

2018.a. – E. Streff 

2019.a. – Š. Alijev 

ja „Narva Kultuuritegija“ aunimetusele. 

2018.a. – V. Kuznetsov 

2019.a. – A. Romanov, Š. Alijev  
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Näitused, konkursid 

Narva Kunstikoolis viiakse läbi traditsiooniliselt järgmised üritused: pühendus noortesse 

kunstnikesse, diplomitööde kaitsmine ja näitusel eksponeerimine, pidulik Narva 

Kunstikooli õpilastele lõputunnistuste üleandmine, pedagoogide näitus pühendatud 

õpetajate päevale. Näitusetegevust viiakse läbi kooli ja Kreenholmi 25 ruumides, samas ka 

väljaspool kooli kasutades projektitegevuse kaudu fondide toetust. 

Tähtsamad läbiviidud konkursid: 

2016.a. – Kompositsioonide vabariiklik konkurss „Aastaajad 10“ teema: „Hõbeda  

Kilukese muinasjutud erinevatest aastaaegadest“. 

2018.a. – Konkurss - näitus „Ida-Virumaa ilu ja eripära jäädvustamine kujutava kunsti 

abil“ 

Tähtsamad läbiviidud näitused: 

2017.a. - Narva Kunstikooli A. Romanov, V. Kuznetsov õpilaste näitus „Natüürmordist 

portreeni“, Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus „Ulei“. 

2017.a. - Narva Kunstikooli Š. Alijev, G. Kurlenkov õpilaste näitus „Õpetaja ja õpilased“, 

Narva – Jõesuu, Valge saal. 

2017.a. – Narva Kunstikooli graafika näitus Narva Jõesuu muuseumis. 

2017.a. - Narva Kunstikooli Š. Alijev, G. Kurlenkov õpilaste maalide ja kompositsioonide 

näitus, Ahtme Kunstide Kool. 

2019.a. – Konkursi - näituse „Ida-Virumaa ilu ja eripära jäädvustamine kujutava kunsti 

abil“ näitus Viimsi Päevakeskuses. 

Edukas osalemine (võidukohad) konkursides ja näitustes: 

2016.a. - Narva Laste Loomemaja „Põlvkonnakaaslase portree“. 

2016.a. – Ivangorodi Muuseum „Milline rõõm need muinasjutud“. 

2017.a. – VKG „Palett, Balett ja tööstus“. 

2017.a. - X avatud laste joonistuste konkurss „Viflijeemi täht“, Ivangorod, Venemaa. 

2017.a. - XII Rahvusvaheline Laste Kunstitööde konkurss “Kunst – mäng või looming?“. 

2018.a. - Slavionic spring „The beauty of the homeland“, Leedu, Klaipeda. 

2019.a. – Tartu Muuseum „Sõbrad minu elus“. 

 

Kunstnikute personaalsed näitused: 

2017.a. V. Lantsova, L. Dmitrieva. 

2018.a. Š. Alijev, A. Romanov, N. Vassiljeva, M. Sidorenko, O. Tjurina, I. Sopina. 

2019.a. T. Altnurme. 

Kool võtab aktiivselt osa Narva Linnapäevade tähistamisel, kus pedagoogid viivad läbi 

meistri -klasse üritusel osalejatele. 
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Info ja reklaam 

Aastal 2018 kooli töö tõhustamiseks on uuendatud kooli veebileht. Aastal 2019 on 

väljaantud album pühendatud Narva Kunstikooli 30. aastapäevale. 

Narva Kunstikool regulaarselt informeerib oma tegevusest õpilasi, lapsevanemaid ja teisi 

linnaelanikke. Selleks kasutatakse Narva kunstikooli kodulehte www.narvakunstikool.ee. 

Materjale avaldatakse ka Narva linna koduleheküljel. Regulaarselt avaldatakse materjale 

ajalehtedes „Viru Prospekt“, „Narva leht“, „Gorod“, ja portaalidel „Delfi.ee“, 

„Postimees.ee“, „Narva.ee“ tähtsamat infot kajastatakse läbi vabariikliku televisiooni ja 

Raadio 4 Narva stuudio. 

 

Toetatud projektitegevus 2016-2019.a. 

1) 2016.a., Varaait vol.12, Eesti Noorsootöö Keskus „Narva Kunstikooli traditsioonilise 

kunstihariduse kvaliteetne kaasajastamine“. 

2) 2016.a., Kompositsioonide vabariiklik konkurss „Aastaajad 10“: teema „hõbeda 

Kilukese muinasjutud erinevatest aastaaegadest“, Hasartmängude Nõukogu. 

3) 2017.a., „Kunstiajaloo töökoda“, Varaait vol.13, Eesti Noorsootöö Keskus. 

4) 2018.a., Vabariiklik konkurss – näitus „Ida-Virumaa ilu ja eripära jäädvustamine 

kujutava kunsti abil“ Integratsiooni Sihtasutus. 

 

Koostöö. 

Pärnu Kunstikool, Põlva Kunstikool, Viimsi Kunstikool, Ahtme Kunstide kool, Sillamäe 

Huvi-ja Noortekeskus „Ulej“, Narva Kunstikool, Soldino Gümnaasium, Kreenholmi 

Gümnaasium, Toila muusika- ja kunstikool, Kuusalu Kunstide Kool, Narva - Jõesuu 

põhikool, Tallinna Kunstikool, Narva Lasteaed Põngerjas, Spordikool Energia. 

 

Narva Kunstikooli õppekava 

Narva Kunstikooli õppe- ja kasvatustöö on üles ehitatud õppekava alusel, mis on koostatud 

vastavuses Huvikooli seaduse § 7 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 

lõike 1 punkti 2, § 22 lõike 2, haridus- ja teadusministri 21.märtsi 2007 määruse nr. 24 

„Huviharidusstandard“ ja Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a. määruse nr. 5 alusel. Õppe-

kava osaks on vabaõppe täiskasvanutele ja noorukitele 7-19 a., mis on registreeritud Eesti 

Hariduse Infosüsteemis. Seisuga 01.05.2019.a. on registreeritud 14 õppekava. Õppekava 

kinnitas õppenõukogu.  

Narva Kunstikooli õppekava koostisosadeks on kõik ainekavad, mis on registreeritud Eesti 

Hariduse Infosüsteemis (EHIS). 

Koolis on järgmised õppeastmed: 

- eelkool – 1-2 õppeaastat; 

http://www.narvakunstikool.ee/
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- põhikooli noorem aste – 1.-2. klass; 

- põhikooli vanem aste – 3.-5. klass; 

- lisa-aasta – 1 õppeaasta. 

Eelkooli õppeained: kompositsioon, skulptuur. 

Põhikooli õppeained: maalimine, joonistamine, kompositsioon, skulptuur, kunstiajalugu. 

Lisa-aasta õppeained: maalimine, joonistamine, kompositsioon. 

Alates 2016 aastast uued õppekavad vabaõppe noortele ja täiskasvanutele: 

 Kunstiring - 2016.a. 

 Arvutigraafika – 2016.a. 

 Keraamika – 2016.a. 

 Maalimine - 2016.a. 

 Kunst - 2018.a. 

 Batik – 2019.a. 

 Kolm uut õppekava noortele vanuses 7-19 aastat: 

 Kunst noortele – 2017.a. 

 Loovus – 2017.a. 

 Kujutav kunst – 2017.a. 

 

Õppe- ja kasvatustöö. 

Õppetöö toimub tööst ja õpilaste õppetegevusest vabal ajal, gruppides. Õppeaasta koosneb 

õppeperioodidest ja koolivaheaegadest. Õppetöö toimub vastavalt õppeplaanile ja tunniplaanile 

kinnitatud direktori poolt. Õppetöö toimub 1 – 3 korda nädalas. 

Põhiõppevormiks on õppetund. Õppekestvus on määratud õppekavades. Õppekava täitmisel 

täies mahus väljastatakse lõputunnistust vormilt, mis on kinnitatud Narva Linnavalitsuse 

poolt. Õppeperioodi lõpetamisel väljastatakse tunnistus. Sõltuvalt ainest ja õpilase vanusest 

kasutatakse muid õppevorme: praktika – plenaar, arvestused, eksamid, konkursid, näitused, 

õppereisid, ekskursioonid. 

 

MATERIAALNE - TEHNILINE BAAS 

Finantseerimine. 

Kooli tegevust finantseeritakse 100% linna eelarvest, osaliselt kaetakse kooli tuludega 

(õppetasu). Alates 2017 aastast kolm uut õppekava noortele vanuses 7-19 aastat 

finantseeritakse riigi poolt. 

 

Ruumid 

Alates jaanuarist 2016 Narva Kunstikool viib läbi enda tegevust endise 6. kooli hoones 

renditud ruumides aadressil Kreenholmi 25. Alates 2016 aastast kooli ruumides (1 ja 2 
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korrus) ei teostatud remonti, perioodilised parandati valgustust. Koolis on vana 

küttesüsteem. Aastatel 2016-2017 on teostatud poolkeldrikorruse kapitaalremont ja 

paigaldatud uus nõuetekohane ventilatsiooni süsteem. Majas on  ruume, kus antakse 

joonistus-,  maali-, kompositsiooni-,  skulptuuri-, samuti graafika-, keraamika-, kunstiajaloo-

, arvutigraafika õppetunde. Kõik klassiruumid on varustatud veega (valamud) ja vastava 

valgustusega. Koolis on direktori kabinet, kantselei kabinet, tualettruumid poistele ja 

tüdrukutele. 

Kool on varustatud tuletõrje- ja valvesignalisatsiooniga (SECURITAS EESTI AS).  

 

Inventar ja seadmed 

Seisuga 01.01.2019.a. arvutiklassi on soetatud 8 arvutid ja interaktiivne tahvel, ajaloo klassi 

soetatud 1 arvuti ja 4K teler, õppeprotsessi tulemuslikuks läbiviimiseks soetatud A3 

värviline laserprinter, keraamika ruumides on paigaldatud uus muhvelahi koos 

autonoomsega ventilatsiooni süsteemiga, iga õppeklass on varustatud arvutiga ja interneti 

kasutamise võimalusega, õppekava „Kunst noortele“ soetatud uus peegelkaamera koos mini 

fotostuudio varustusega. Osaliselt uuendatud mööbel (lauad, riiulid, taburetid, toolid) ja 

õppeinventar (molbertid jne.). Täielikult komplekteeritud vitraaži töökoda (tööriistad ja 

seadmed). Õppeprotsessi ja kooliürituste läbiviimiseks soetatud kõlarite komplekt koos 

juhtmevaba mikrofonidega. Ruumid on komplekteeritud rekvisiidiga, mis on vajalikud 

kompositsiooni, maali, joonistuse ja skulptuuri õppetundide andmiseks ja vajavad pidevat 

uuendamist. 

 

 

SWOT- analüüs. 

 

Õppe- ja kasvatustöö tagamiseks ja linna laste, noorte ja täiskasvanute loomingulise 

potentsiaali arendamiseks Narva Kunstikoolis on kvalifitseeritud pedagoogid – kunstnikud, 

sõbralik ja loomingut soodustav keskkond ja arenev materiaalne – tehniline baas, mis nõuab 

pidevat uuendust ja täiendust. 

Narva Kunstikooli tugevad küljed: 

• Kunstikool on nõutud / populaarne elanike (laste, noorte ja täiskasvanute) seas. 

• Kohusetundlik, sõbralik ja loominguline kollektiiv; 

• kogenud töötajate olemasolu; 

• pedagoogide ja töötajate loominguline aktiivsus linna kultuuri ja kunsti elus; 

• töötajate huvi eriala kvalifikatsiooni tõstmise vastu; 

• õpilaste aktiivne osavõtt konkurssidest ja näitustest; 
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•  koostöö teiste huvikoolidega; 

• vabariiklike ja regionaalsete konkursside organiseerimine; 

• arenev metoodiline ja materiaalne kooli baas;  

• jõukohane õppekava; 

• koostöö fondidega ja nende poolne finantsiline toetus; 

• koolilõpetajate konkurentsivõime. 

 

Narva Kunstikooli nõrgad küljed: 

• linnas ei ole vastava kvalifikatsiooniga noori pedagooge; 

• õppeinventari- ja seadmete kulumine; 

• ei ole näitusesaali; 

• moraalne arvutite ja tarkvara vananemine; 

• pedagoogide keskmise vanuse tõusmine; 

• piiratud arenguks finantseerimine ürituste läbiviimiseks. 

 

Narva Kunstikooli riskid ja ohud: 

• konkurents ja negatiivne iive; 

• lastevanemate maksejõukus; 

• noorte emigratsiooni tendents; 

• finantseerimise vähendamine. 

 

Narva Kunstikooli võimalused: 

• innovatiivsete meetmete juurutamine õppeprotsessi; 

• meelitada lapsi, noori ja täiskasvanuid  linnaelanikke tegelema kujutava kunstiga; 

• konkursitegevuste läbiviimine; 

• näitustegevuste läbiviimine; 

• teiste linnade, maakondade ja vabariigi koolidega koostöö arendamine; 

• projektitegevuse arendamine ja eelarvevälise finantseerimise tagamine; 

• lastevanematega töö tõhustamine; 

• pedagoogide ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmise võimaluste arendamine; 

• elanikkonna informeerimine tegevustest, sündmustest ja uudistest läbi ajakirjade, 

veebi ressursside, televisiooni, raadio; 

• koostöö teiste majas olevate MTÜ-dega; 

• koostöö teiste koolieelsete, üldharidusõppeasutustega ja teiste linna asutustega. 
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NARVA KUNSTIKOOLI MISSIOON 

 

Kooli ülesandeks ja eesmärgiks on noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arenda-

mine, professionaalse kunstihariduse õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine ja kohaliku 

kultuurielu edendamine Eesti kultuuritraditsioonide alusel.  

 

 

MISSIOONI REALISEERIMINE 

 

 Arengu eesmärgid: 

• Luua lastele, noortele ja täiskasvanutele tingimusi mitmekülgse isiksuse arenguks ja 

loomevõimete avastamiseks; 

• Parandada materiaalset – tehnilist baasi. 

• Tõsta pedagoogi ametiala tähtsust. 

• Luua koolis soodsaid tingimusi kunstihariduse omandamiseks lastele, noortele ja 

täiskasvanutele elanike erinevatest sotsiaalgruppidest; 

• Meelitada maksimaalne arv lapsi, noori ja täiskasvanuid tegelema kujutava kunstiga; 

• Laiendada sidemeid ja koostööd teiste huvikoolidega; 

• Parendada ja laiendada näituse- ja konkurssi tegevust 

 

Arengu prioriteedid: 

 

• Õppe- ja kasvatustöö arendamine; 

• Isiksuse motivatsiooni arendamine teadmiste ja loominguga tegelemiseks; 

• Loomevõimeliste laste, noorte ja täiskasvanute avastamine ja soodsate tingimuste 

loomine nende talendi arendamiseks ja täiustamiseks; 

• Kooli materiaalse- tehnilise baasi arendamine; 

• Projektitegevuse arendamine; 

• Näituse tegevuse arendamine ja kooliürituste läbiviimine; 

• Kooli imago tõstmine, koostöö korraldamine ühisprojektide realiseerimises linna ja 

vabariigi kultuuriasutustega; 

• Innovatiivsete meetmete juurutamine õppeprotsessis. Infotehnoloogia kasutamine 

õppetundide andmisel. 

• Pedagoogide loomingulise ja professionaalse kasvu motiveerimise arendamine. 

 

Arengu ülesanded: 
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• Laste, noorte ja täiskasvanute loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, 

edaspidiseks professionaalse kunstihariduse õppeks; 

• Noortele kunstiliste oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine nende soovidest, 

vabast tahtest ja ettevalmistuse tasemest ning noorte võrdsest kohtlemisest lähtuvalt; 

• Kooliõpilastele huvialaga tegelemise ja selle tunnetamise rõõmu, eduelamuste ja 

tunnustuse pakkumine; 

• Noorte arengu, iseseisvuse, omaalgatuse, initsiatiivi ja aktiivsuse toetamine; 

• Kohaliku kultuurielu edendamine; 

• Erinevate asutustega kunstialase koostöö arendamine 

 

NARVA KUNSTIKOOLI VISIOON 

 

Narva Kunstikool on arenenud organisatsioonikultuuriga tunnustatud ja 

konkurentsivõimeline noorte kunstihariduskeskus, milles õpilastele ja õpetajatele on loodud 

kaasaegne turvaline õpi- ja töökeskkond ja kus valitsevad õppimist ja õpetamist soodustavad 

vastastikused suhted ning milles rakendatakse kaasaegseid juhtimispõhimõtteid ja 

paindlikku õppetegevuse korraldust. Koolis on pedagoogiline kollektiiv, kes taipavad enda 

missiooni, valdavad kaasaegseid ja mitmekesiseid meetmeid töös noortega. Kool omab enda 

näituse saali. 

 

Arengukava täitmise oodatavad tulemused. 

• Materiaalne – tehniline baas on parenenud, kool edukalt funktsioneerib. On olemas 

vajalikud kvalifitseeritud ja õpetatud pedagoogid ja töötajad, suurendatud on nende 

sotsiaalkindlustustaset. 

• Loodud tingimused, mis annavad võimaluse linna lastele, noortele ja täiskasvanutele 

arendada oma loomevõimeid, saada kvaliteetseid teadmisi ja vilumusi, mis on 

vajalikud isiksuse formeerimisel. 

• Andekad lapsed ja noorukid edukalt osalevad erinevatel näitustel, konkurssidel ja 

festivalidel. 

• Narva Kunstikooli teenused ja tegevused on innovatiivsed, kaasaegsed ja  köitvad; 

laialt kasutatakse võimalusi, mida pakuvad massmeedia ja kaasaegsed 

infotehnoloogia rakendused. 

• Eraldatud linnaeelarve, fondide ja programmide finantseerimisele on tagatud 

kvaliteetne juhtimine ja seda kasutatakse otstarbekalt. 

• Teostatakse aktiivset ja tulemuslikku koostööd teiste kunstikoolidega ja asutustega 

maakondlikul ja vabariiklikul tasandil. 
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• Andmed, mis tõestavad arengukava täitmist kätte saadavad kooli administratsioonilt.  
 

NARVA KUNSTIKOOLI TEGEVUSKAVA 2020-2023 

 
Tegevus 

 

Periood 

 

 

Finantse

erimine 

 

Vastutav 
2020 2021 2022 2023 

 I. Personalijuhtimise arendamine 

1.1. Kooli resursside juhtimine, 
sihipärane finantsressursside 
kasutamine. 

X X X X eelarve 
Direktor, 

personalispetsialist
arendusjuht 

1.2. Töökorralduse reeglite, 
ametijuhendite uuendamine ja 
analüüs seadusaktide ja 
tekkinud situatsiooni alusel 

X X X X eelarve Direktor  

1.3. Personaali tegevuse ja õppe- ja 
kasvatusprotsessi 
koordineerimine koolis 

X X X X eelarve Direktor 

1.4. Pedagoogide kaasabistamine 
linna poolt tunnuse saamises. X X X X eelarve Direktor 

1.5. Motivatsiooni loomine , 
pedagoogide huvi tõstmine töö 
vastu, materiaalse 
motivatsiooni tõstmine. 

X X X X eelarve Direktor 

1.6. Personali koosolekute 
planeerimine ja läbiviimine. X X X X eelarve Direktor, 

pedagoogid 
1.7. Arengukava analüüs ja 

uuendamine. X X X X eelarve 
Direktor, 

pedagoogid, 
arendusjuht 

 II. Õppe- ja kasvatustöö tegevuse arendamine 

2.1 Õppe – ja kasvatustöö analüüs 
ja hindamine. X X X X eelarve Õppenõukogu 

2.2. Õppenõukogu koosolekute 
planeerimine ja läbiviimine. X X X X eelarve Pedagoogid 

2.3. Õigeaegne õppegruppide 
komplekteerimine. X X X X eelarve Pedagoogid 

2.4. Temaatiliste plaanide 
läbivaatamine ja täiustamine. X X X X eelarve Pedagoogid 

2.5. Uute õppekavade juurutamine X X   eelarve Õppenõukogu 

2.6. Pidev I ja II poolaasta  tööde 

regulaarne läbivaatamine ja 

hindamine 
X X X X 

eelarve Direktor, 

personalispetsialist 

2.7. Suvepraktika korraldamine. 
 X X X X 

eelarve, 
lastevane

mad, 
fondid 

Pedagoogid 
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2.8. Metoodilise fondi ja rekvisiidi 
uuendamine. Süstemaatiline 
analüüs ja hoidmise kord 

X X X X 
 
eelarve 

Direktor, 

Õppenõukogu 

 III. Inventar ja õppematerjalid. 

3.1 Mööbli ja inventari 
uuendamine ja remont X X X X eelarve Direktor, 

Personalispetsialist 

3.2 Rekvisiidi uuendamine 
X X X X eelarve Direktor, 

Personalispetsialist 

3.3 Õigeaegne õppematerjalide 
soetamine X X X X eelarve Direktor, 

Personalispetsialist 

 IV. Kaasaegse ja ohutu õppekeskkonna arendamine.  

4.1 Kooli ruumide kosmeetiline 
remont 

X Х X X 
eelarve 

 

Direktor, 
Personalispetsialist 

Narva 
Linnavalitsuse 

Linnamajanduse 
Amet 

4.2 Jooksev valgustuse remont 
 X X X X 

eelarve  

 
Direktor, 

Personalispetsialist 

4.3 Tulekustutite kontroll ja 
hooldus X X X X eelarve Personalispetsialist 

4.4 Valvesüsteemi kontroll ja 
hooldus (vajadusel remont) X X X X eelarve Personalispetsialist 

4.5 Ventilatsiooni süsteemi 
kontroll ja hooldus (vajadusel 
remont) tsokli korrusel. 

X X X X eelarve Personalispetsialist   

4.6 Näitusesaali projekteerimine ja 
ehitustööd 

X X X X eelarve 

Direktor, 
Personalispetsialist 

Narva 
Linnavalitsuse 

Linnamajanduse 
Amet 

 V. Infotehnoloogia ja reklaami tegevuse arendamine.  

5.1 Arvutitehnika uuendamine 
õppeprotsessi korraldamiseks. X Х X X 

eelarve, 

fondid 

Direktor, 
Arendusjuht,  

Personalispetsialist 
5.2 Uue tarkvara soetamine. 

 X X X X 
eelarve,  

fondid 

Direktor, 
Arendusjuht,  

Personalispetsialist 
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5.3 Pidev info värskendamine kooli 
kodulehel. X X X X eelarve Arendusjuht,   

5.4 Õigeaegne info uuendamine 
infosüsteemis EHIS X X X X eelarve Arendusjuht,  

Personalispetsialist 

5.5 Kaasaegse, dünaamilise kooli 
kodulehe disaini 
väljatöötamine.  

X X X X eelarve Direktor, 
Arendusjuht   

5.6 Aktiivne koostöö 
massmeediaga. X X X X eelarve Pedagoogid, 

administratsioon 

 VI. Näituste ja ürituste tegevuse arendamine. 

6.1 Näituste ja ürituste plaani 
koostamine. X X X X eelarve Direktor, 

Õppenõukogu 

6.2 Ürituste ja näituste läbiviimine 
X X X X 

 eelarve, 

fondid Pedagoogid 

6.3 Koostöö arendamine Eesti ja 
välismaa kunstikoolidega.  Х X X X  eelarve 

Arendusjuht, 
Pedagoogid, 

administratsioon 
6.4 Kooli õpilaste osalemise 

näituste avamisel, 
ekspositsiooniga tutvumise 
arendamine.  

X X X X 

 
eelarve 

 

Pedagoogid 

6.5 Õpilaste suvepraktika 
(plenääri) ülevaatlik näitus.  X X X X eelarve 

Pedagoogid, 

õpilased 

6.6 Osavõtt regionaalsetest, 
vabariiklikest ja 
rahvusvahelistest 
konkurssidest.  

X X X X 

 
eelarve 

 

Pedagoogid 

6.7 Edaspidine projektitegevuse 
arendamine ürituste 
finantseerimiseks. Õpilaste 
kaasamine projektitegevuses.  

X X X X 

 
eelarve, 
fondid 

 

Arendusjuht, 

Pedagoogid 

6.8 Ürituste läbiviimine koostöös 
linna haridus-, kultuuri- ja 
spordiasutustega.  

X X X X 
 

eelarve 

Arendusjuht, 

Pedagoogid 

6.9 Kunstikooli õpilastele 
muuseumide ja näituste 
külastamisena.  X X X X 

eelarve, 

lastevane

mad 

 

Pedagoogid 

6.10 Kooli vilistlaste loengute, 
näituste ja meister – klasside 
korraldamine.  

X X X X  
Arendusjuht, 

Pedagoogid 
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⃰ Eeldatakse, et tegevuskava elluviimiseks vajalik linnaeelarveliste vahendite maht 

moodustab 85%, arvestades lisaks fondide vähemalt 15% rahalist toetust investeerimis- ja 

teiste projektide teostamiseks. 

 
NARVA KUNSTIKOOLI ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 
 
Narva kunstikooli arengukava paranduste ja täienduste pakkumised vaadatakse läbi 

õppenõukogu koosolekul, parandused ja täiendused kantakse sisse iga aasta  

01. Veebruariks.  

 

Arengukavasse kantakse sisse muudatused seoses: 

• Seadusandluse muutmisega; 

• Narva linna arendusdokumentide muudatuste kinnitamisega; 

• Õppekava muutmisega; 

• Eelarve ja investeeringute muutmistega; 

• Kooli õppenõukogu ja hoolekogu, kooli omaniku väljapakkumistega; 

• Arengukava tähtaja möödumisega 

 

eelarve, 

fondid 
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