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SISSEJUHATUS
•

Narva Kunstikooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooli arengu
põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava 2016-2019 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 2016-2020 aasta, Narva linna arengukava 2008-2018,
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 suunatud 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 tegevuses, tagab sihipärast tööd arenduseesmärkide saavutamiseks, määratud käesoleva
arengukavaga. Arengukava viiakse ellu tegevuskava alusel, mis koosneb neljast
osast ja hõlmab tähtsamaid suundi:

I.
II.

Õppe-kasvatustegevuse arendamine.
Materiaalse-tehnilise baasi arendamine.

III.

Kooli infotehnoloogia ja reklaamitegevuse arendamine.

IV.

Näituse ja ürituste tegevuste arendamine.

NARVA KUNSTIKOOLI ÜLEVAADE AJALOOST JA ARENGUST
Iga aasta Narva Kunstikooli lõpetavad keskmiselt 25 õpilast. Vilistlased omandava
kunstihariduse algbaasi, mis annab neile võimaluse konkureerida kõrgharidusasutustesse
sisseastumisel, kui valitud eriala on seotud kunstiharidusega. Seisuga 08.01.2016.a. Narva
Kunstikoolis õpib 223 õpilast 18 rühmas õppekoormusega 177 tundi nädalas. Narva
Kunstikoolis töötab 9 pedagoogi, nendest 6 omavad vanempedagoogi ametijärku alates
2012 aastast, 1 omab vanempedagoogi ametijärku alates 2014 aastast, 2 pedagoogi omavad
pedagoogi ametijärku.
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Narva Kunstikoolis viiakse läbi traditsiooniliselt järgmised üritused: pühendus noortesse
kunstnikesse, rahvusvaheline maastiku maalide ja kompositsiooni konkurss „Aastaajad“,
diplomitööde kaitsmine ja näitusel eksponeerimine, pidulik Narva Kunstikooli õpilastele
lõputunnistuste üleandmine, pedagoogide näitus pühendatud õpetajate päevale. Kool võtab
aktiivselt osa Narva Linnapäevade tähistamisel, kus pedagoogid viivad läbi meistri-klasse
üritusel osalejatele. 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“,
tähtsamat infot kajastatakse läbi vabariikliku televisiooni ja Raadio 4 Narva stuudio.

ÜLDANDMED

Nimetus: Narva Kunstikool

Kooli aadress: Kreenholmi 25, Narva Linn 20203, Ida-Viru maakond, Eesti.
Õppehoone pind: 1325,2 m²

Kodulehekülg: www.narvakunstikool.ee

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 õppekava:
NKK 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. Õppekava kinnitas õppenõukogu. NKK Õppekava koostisosadeks on kõikide ainekavad, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
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Õppekava on koostatud riikliku raamõppekava alusel.
Kooli ülesanneteks on:
1. Noorte ja laste loomevõimete avastamine ning kavakindel arendamine eesmärgiga
võimaldada neil hiljem jätkata professionaalset kunstiharidust;
2. Noortele ja lastele kunstiliste oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine nende
soovidest, vabast tahtest ja ettevalmistuse tasemest ning noorte võrdsest
kohtlemisest lähtuvalt;
3. Kooli õpilastele huvialaga tegelemise ja selle tunnetamise rõõmu, eduelamuste ja
tunnustuse pakkumine;
4. noorte arengu, iseseisvuse, omaalgatuse, initsiatiivi ja aktiivsuse toetamine;
5. kohaliku kultuurielu edendamine;
6. erinevate asutustega kunstialase koostöö arendamine.
Koolis on järgmised õppeastmed:
-

eelkool – 1-2 õppeaastat;

-

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.
Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaani alusel, mille
kinnitab kooli direktor.
Õpe koolis toimub õpperühmades. Õppetunni pikkus on 45 minutit.
Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument. Õppeetapi lõpetamist tõendab
vastava astme tunnistus.
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MATERIAALNE-TEHNILINE BAAS

Alates jaanuarist 2016 narva kunstikool viib läbi enda tegevust endise 6. kooli hoones
aadressil Kreenholmi 25. Esimesel ja teisel korrusel renditud ruumides on teostatud
kosmeetiline remont, klassid on varustatud valgusega 500 lux, väljavahetatud aknad, uksed
ja küttesüsteem. Poolkeldrikorrusel on väljavahetatud aknad ja paigaldatud tuletõkkeuksed.
On vajalik teostada seinte, põranda, lae ja valgustuse ehitus- ja remonditöid. Õhtusel ajal
hoone territoorium aadressil Kreenholmi 25 on hästi valgustatud.
Aastal 2015 osaliselt uuendatud ja soetatud uus õppeinventar ja mööbel.
On olemas kujutava kunstiga seotud kirjandus – „Suured kunstnikud“ (100 köidet),
„Suured luuletajad“ (40 köidet), „Suured heliloojad“ (26 köidet), „Suured maailma
muuseumid“ (30 köidet), 2 arvutit, 1 teler, 1 multimeedia projektor, 2 potiketra, kaks
graafika pressi, rekvisiidi kollektsioon, õppematerjalid gipsist, büstid, torsod jne.
Kvaliteetseks õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks, soodsa ja turvalise õppekeskkonna
loomiseks on vaja:
1. Poolkeldrikorruse kapitaalse remondi teostamine.
2. Kulunud inventari ja mööbli väljavahetamine.
3. Kooli arvutipargi uuendamine.
4. Rekvisiidi uuendamine.

Majas on ruume, kus antakse joonistus-, maali-, kompositsiooni-, skulptuuri-, samuti
graafika-, keraamika-, - ning kunstiajalooõppetunde. Kõik klassiruumid on varustatud
veega (valamud) ja vastava valgustusega. Koolis on direktori kabinet, kantselei kabinet,
majandusruumid, õppevahendite hoidla, fondiruum, paberi ladu, tualettruumid poistele ja
tüdrukutele. Näitusetegevuseks on kasutusel näitusesaal.
Kool on varustatud tuletõrje- ja valvesignalisatsiooniga (SECURITAS EESTI AS).
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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 nõrk materiaalne – tehniline baas, mis nõuab
pidevat uuendust ja täiendust.

Kooli tugevused:
•

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;

•

koostöö teiste huvikoolidega;

•

vabariiklike ja regionaalsete konkursside organiseerimine;

•

arenev metoodiline ja materiaalne kooli baas;

•

jõukohane õppekava;

•

kooli tegevus on nõutud linnaelanike poolt;

•

koostöö fondidega ja nendepoolne finantsiline toetus;

•

koolilõpetajate konkurentsivõime;

Kooli nõrkused:
•

Poolkeldrikorruse remondi puudumine;

•

õppeinventari- ja seadmete kulumine;

•

moraalne arvutite ja tarkvara vananemine;

•

pedagoogide keskmise vanuse tõusmine;

•

puudulik

finantseerimine

õppeprotsessi

korraldamiseks,

kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ürituste läbiviimiseks;

Riskid ja ohud:
•

noorte emigratsiooni tendents;

•

finantseerimise vähendamine linna polt;

•

kvalifikatsiooni tõstmise kursuste tasu kasv;

Kooli võimalused:
•

innovatiivsete meetmete juurutamine õppeprotsessi;
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pedagoogide

•

meelitada lapsi, noori ja täiskasvanuid linnaelanikke tegelema kujutava kunstiga;

•

konkurssitegevuste 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;

NARVA KUNSTIKOOLI MISSIOON

Kooli ülesandeks ja eesmärgiks on noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, professionaalse kunstihariduse õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine ja kohaliku kultuurielu edendamine Eesti kultuuritraditsioonide alusel.

Õppe- ja kasvatustöö koolis peab aitama kujuneda isiksusel, kes:
• mõtleb loovalt;
• oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
• suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
• oskab teha tööd, on valmis koostööks;
• mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust, oskab õppida;
• aktiivse kunstilise tegevuse kaudu arendab kunstitaju, fantaasiat.

MISSIOONI REALISEERIMINE

Arengu eesmärgid:
•

Luua lastele, noortele ja täiskasvanutele tingimusi mitmekülgse isiksuse arenguks
ja loomevõimete avastamiseks;

•

Parandada materiaalset – tehnilist baasi.

•

Tõsta pedagoogide kvalifikatsiooni.

•

Luua koolis soodsaid tingimusi kunstihariduse omandamiseks lastele, noortele ja
täiskasvanutele elanike erinevatest sotsiaalgruppidest;

•

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

Laiendada sidemeid ja koostööd teiste huvikoolidega.

•

Parendada 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.

Arengu ülesanded:
•

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
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NARVA KUNSTIKOOLI VISIOON

Narva

Kunstikool

on

arenenud

organisatsioonikultuuriga

tunnustatud

ja

konkurentsivõimeline noorte kunstihariduskeskus, milles õpilastele ja õpetajatele on
loodud kaasaegne õpi- ja töökeskkond ja kus valitsevad õppimist ja õpetamist soodustavad
vastastikused suhted ning milles rakendatakse kaasaegseid juhtimispõhimõtteid ja
paindlikku õppetegevuse korraldust.

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.

•

Andmed,

mis

tõestavad

arengukava

täitmist

kätte

saadavad

administratsioonilt.
Eesmärkide ja ülesannete täitmiseks koolis on järgmised struktuurüksused:
•

õppeosakond;

•

majandusosakond.
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kooli

NARVA KUNSTIKOOLI TEGEVUSKAVA 2016-2019

Periood
Tegevus
2016

2017

2018

2019

Finantseerimine

Vastutav

I. Õppe-ja kasvatustöö tegevuse arendamine.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

1.11

1.12

1.13

Personaali tegevuse ja õppeja kasvatusprotsessi
koordineerimine koolis
Majandustegevuse ja
õppeprotsessi koordineerimine
koolis.
Täiustada kooli töötajate
tulemusliku töö
motiveerimise ja ergutamise
süsteemi.
Pedagoogide erialase kasvu
süsteemi arendamine.

X

X

X

X

eelarve

Direktor,
personalispetsial
ist

X

X

X

X

eelarve

Direktor

X

X

X

X

eelarve

Direktor

X

X

X

X

eelarve

Direktor

X

X

X

X

eelarve,
fondid

Direktor

Õppenõukogu koosolekute
planeerimine ja läbiviimine.

X

X

X

X

Meister –klasside
planeerimine ja läbiviimine.

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

eelarve
fondid

Direktor,
Pedagoogid

X

X

X

X

Eelarve

pedagoogid

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pedagoogide kaasabistamine
ametijärgu tõstmises.

Innovatiivsete meetmete
juurutamine õppeprotsessi.
Arvuti kasutamine
õppetundide andmisel.
Arvutikasutamise kursuste
läbimise võimaluste otsimine
pedagoogidele.

Direktor,
pedagoogid
eelarve,
sponsorid
eelarve

Direktor,
pedagoogid
Direktor,
pedagoogid,
IT-spetsialist

Ainekavade täiustamine.

Lastevanematega koostöö
süstematiseerimine õppe- ja
kasvatustöö tõhustamise
eesmärgiga.
Õigeaegne õppegruppide
komplekteerimine.

Temaatiliste plaanide
läbivaatamine ja täiustamine.
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Pedagoogid

Eelarve

Pedagoogid

Pedagoogid

1.14

Uute õppekavade juurutamine
X

1.15

1.16

Sisekontrolli süsteemi arendamine.

1.18

X

X

X

Õppe – ja kasvatustöö analüüs
ja hindamine.

X

X

Majapidaja

X

Suvepraktika korraldamine.

Metoodilise
fondi
rekvisiitide uuendamine.

Pedagoogid
Direktor,

X
1.17

eelarve

X

X

eelarve,
lastevanemad,
fondid

Pedagoogid

Direktor,
X

X

X

Õppenõukogu

X

ja

Eelarve
X

X

X

Majapidaja,
pedagoogid

X

II. Materiaal-tehnilise baasi arendamine.
2.1

2.2

2.3

Poolkeldrikorruse
remonditööde planeerimine ja
läbiviimine.
Mööbli ja inventari
uuendamine ja remont.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tulekustutite kontroll ja
holdus

Eelarve

Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimi
se Amet

Eelarve, fondid

Majapidaja

Eelarve

Majapidaja

Eelarve,

Majapidaja, ITspetsialist

III. Infotehnoloogia ja reklaami tegevuse arendamine.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Arvutitehnika uuendamine
õppeprotsessi korraldamiseks.

X

Х

X

X

х

X

X

X

х

X

X

X

X

X

X

fondid

Uue tarkvara soetamine.

Pidev on info värskendamine
kooli kodulehel.

Õigeaegne info uuendamine
infosüsteemis EHIS

Kaasaegse, dünaamilise kooli
kodulehe disaini
väljatöötamine.
Aktiivne koostöö
massmeediaga.
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Eelarve,
fondid

Majapidaja, ITspetsialist

X

Eelarve

IT-spetsialist

X

X

Eelarve

IT-spetsialist,
personalispetsial
ist

X

X

X

Eelerve

IT-spetsialist

X

X

X

Eelarve

Pedagoogid,
administratsioon

IV. Näituste ja ürituste tegevuse arendamine.
4.1

4.2

4.3

4.4

Näituste ja ürituste plaani
koostamine.

X

X

X

X

X

X

X

Eelarve, fondid

Pedagoogid

Х

X

X

X

Eelarve

Pedagoogid,
administratsioon

Eelarve

Pedagoogid

Eelarve

Pedagoogid

Ürituste ja näituste läbiviimine

Koostöö arendamine Eesti ja
välismaa kunstikoolidega.

Skulptuuri ülevaatlik näitus.
X

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Direktor,
Pedagoogid

X

Maali, joonistuse ja
kompositsiooni ülevaatlik
näitus.
Kooli õpilaste osalemise
näituste avamisel,
ekspositsiooniga tutvumise
arendamine.
Õpilaste suvepraktika
(plenääri) ülevaatlik näitus.

Osavõtt regionaalsetest,
vabariiklikest ja
rahvusvahelistest
konkurssidest.
Edaspidine projektitegevuse
arendamine ürituste
finantseerimiseks.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

Kunstikooli õpilastele
muuseumide ja näituste
külastamisena.

X

X

X

X

X

X

X

X

Kooli vilistlaste loengute ja
näituste korraldamine.

Eelarve

Eelarve

Eelarve

Eelarve, fondid

Eelarve

Pedagoogid

Pedagoogid,
õpilased

Pedagoogid

Pedagoogid
Pedagoogid

Eelarve,
lastevanemad

Pedagoogid

Eelarve, fondid

Pedagoogid

⃰ Eeldatakse, et tegevuskava elluviimiseks vajalik linnaeelarveliste vahendite maht
moodustab 85%, arvestades lisaks fondide vähemalt 15% rahalist toetust investeerimis- ja
teiste projektide teostamiseks.
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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
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