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VISIOON  
 
Kuusalu Kunstide Kool (edaspidi ka Kool) kujuneb ja püsib areneva kollektiivina Eesti 
kultuurimaastikul pakkudes tugevat konkurentsi piirkonna huvikoolidele ning võimaldades 
suurele hulgale lastele ja ka täiskasvanutele eneseteostust kunsti-ja muusikahariduse 
omandamisel.  
 
 

MISSIOON 
 
Kuusalu Kunstide Kooli missioon on anda igale soovijale võimetekohane muusika- ja 
kunstialane algharidus avades iga õpilase seesmise loomingupotentsiaali ning köites üha 
rohkem noori  kunsti juurde.  
Põhiõppe õppekava lõpetanud õpilane saavutab vajaliku taseme edasiõppimiseks keskastme 
muusikakoolis. Olulisteks märksõnadeks on kaasaegne ja motiveeriv õpikeskkond, 
õpilassõbralikkus, isiksusekeskne õpetamine. Tugisambaks on õigused-kohustused-vastutus, 
mille tipuks on õpilane kui isiksus.  

 

VÄÄRTUSED JA EESMÄRGID 
 
Muusika- ja kunstiharidus muutub Kuusalu vallas taseme- ja tööalase hariduse kõrval omaette 
väärtuseks. Iga isiksuse kujunemisel on oluline tagada tema huvide vaba arendamine. 
Muusika- ja kunstialane huviharidus on eelduseks aktiivsete ja kõrge väärtushinnanguga 
kodanike hulga kasvule vallas ja vabariigis. Peame tähtsaks isiklikku vastutust ja õpivõimet 
iseõppimisel ja isetegemisel. Väärtustame sallivust ja vägivallast hoidumist. 
 
 
Kooli jaoks on tähtis: 

 Kõrge kvaliteediga muusika ja kunsti algõpetuse andmine; 
 Haritud ja laia silmaringiga harmoonilise isiksuse kasvatamine; 
 Süvamuusikat ja kunsti mõistva ja hindava kultuurilembelise inimese kasvatamine; 
 Lisaks professionaalsetele oskustele eetiliste ja esteetiliste omaduste kasvatamine; 
 Õpilastes töökuse, sihikindluse, püsivuse kasvatamine; 
 Võimekamatele õpilastele muusikaliste ja/või kunstialaste õpingute jätkamiseks 

tingimuste loomine; 
 Koostöö arendamine õpilaste vanematega lapsele arengukeskkonna loomisel; 
 Kooli tegevuse laiem reklaamimine; 
 Kohaliku kultuurielu elavdamine, muusika- ja kunstiarmastuse süvendamine; 
 Eesti rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine ning valmisolek teistest rahvustest laste ja 

noorte integreerimiseks Kuusalu valda. 
 
 
Kooli strateegia eesmärkide saavutamiseks toetub alljärgnevatele prioriteetidele: 
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 Eesmärgipärane õppeprotsessi läbiviimine; 
 Täiendavate õpperuumide leidmine ja kasutuselevõtmine õppeprotsessi parendamiseks ja 

uute erialade lisamiseks õppekavasse; 
 Õpetajate pidev enesetäiendamine; 
 Laialdane kontserttegevus ning avalikkuse teavitamine Kooli tegevusest. 

 
 

ÜLDANDMED 
 
Kuusalu Kunstide Kool (edaspidi Kool) asub aadressil 
Kuusalu tee 22 
Kuusalu alevik 
Harjumaa 74601 
Tel: 607 2625 
e-mail kunstidekool@kuusalu.ee 
kodulehekülg http://kunstidekool.eu/ 
 
 

AJALUGU 
 
Kuusalus on antud lastele kooliharidust ligikaudu 250 aastat. Kuusalu kihelkonna 
rannaküladest on kogutud hulgaliselt rahvalaule, tantse ning pillilugusid. Kuusalu mehed 
käisid laulmas Esimesel Eesti üldlaulupeol Tartus 1869. Aasta hiljem asutati kohapeal 
pasunakoor. Ajal, mil keeleuuendaja Eduard Ahrens töötas Kuusalu kirikuõpetajana, kandis 
kirikukoor ette Händeli oratooriumi „Messias“. Kuusalu vallas on sündinud organist Hugo 
Lepnurm ja helilooja Veljo Tormis. 
Kuusalu koolis on läbi aegade viljeldud heal tasemel koorilaulu, kuid möödunud sajandi teise 
pooleni instrumendiõpe puudus. 
1976. aastal pöördusid lapsevanemad muusikaõpetaja Mare Russaku poole palvega hakata 
kohalikele lastele muusikat õpetama, mille tulemusena loodi keskkooli juurde muusikaklass.  
1988. aastal loodi Harju RSN Täitevkomitee otsusega Kuusalu Muusikakool, mis algusaastail 
oli riiklikul ülalpidamisel. Muusikakool kolis 1994. aastal Kuusalu aleviku keskusesse 
endisesse külanõukogu majja. Kuusalu vald ostis muusikakoolile hoonestusõiguse 2007. 
aastal. Järgmisel aastal renoveeriti esimese korruse parempoolne tiib ning kool sai juurde 
kolm kaasaegset klassiruumi ning õpilaste ooteruumi. 2010-ndal täiendati kooli õppekava 
kunsti erialaga ning senine Kuusalu Muusikakool nimetati ümber Kuusalu Kunstide Kooliks, 
mis tegutseb alates 1. septembrist 2010. 
Aastast 2001 tegutseb Kooli filiaal ka Kolgas, kus õpetatakse muusikat. Esialgu toimusid 
tunnid lasteaia ruumes, kuid 2008. aasta sügisest koliti üle Kolga Keskkooli ruumidesse. 
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TÄNAPÄEV 
 
Kool on ainuke muusika- ja kunstiharidust võimaldav õppeasutus Kuusalu vallas ja 
lähiümbruskonnas. Lisaks Kuusalu valla õpilastele on koolis õpilasi ka Anija ja Jõelähtme 
vallast ning isegi Tallinnast.  
Kooli põhitegevuseks on õpilastele muusika- ja kunstialase põhihariduse andmine, 
valmistades neid ette professionaalse muusika- ja kunstihariduse omandamiseks. Vastavalt 
vajadusele võib Kool anda ka vabahariduslikku muusika- ja kunstiharidust arendades 
kontserttegevust, üürides välja muusikainstrumente ja ruume, korraldades näitusi ja osutades 
muid tasulisi teenuseid. 
 
 

KOHT EESTI MUUSIKA- JA HARIDUSSÜSTEEMIS 
 
Kool kuulub Eesti muusikahariduse süsteemi, mis koosneb kolmest astmest: 

1. algaste; 
2. keskaste ehk muusika- kutseõpe; 
3. kõrgaste. 

Algaste on haridussüsteemi kõige laiem osa ja üldreeglina Eesti regioonide muusikaelu alus. 
Nii on algastme huvikoolidel olemas EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteemis) poolt kinnitatud 
õppekavad, mis on ka Kooli õppekava aluseks.  
Koolil on välja töötatud kõikide instrumentide õpetamise õppekavad, samuti üldainete 
ainekavad. Iga koolis õpetatavat muusikaeriala on võimalik õppida kahe õppekava –  
põhiõppe ja üldkultuurilise – alusel. 
Nii vanema kui noorema astme õpilased võtavad osa kohalikest kultuuriüritustest nii 
ansamblite koosseisus kui eraldi. Keel- ja puhkpilliõpilased osalevad Harjumaa 
muusikakollektiivide töös. Õpilased on esinenud edukalt nii maakondlikel kui vabariiklikel 
konkurssidel. Õpetajad osalevad aktiivselt vabariigi kultuurielus.  
Koolist on edukalt mindud edasi õppima professionaalse suunitlusega 
muusikaõppeasutustesse. 
 
 

KOOLIKULTUUR 
 
Traditsioonilised üritused 
Kooli muusikaosakonnas toimuvad igal veerandilõpul arvestuslikud kontserdid, mis on avatud 
lapsevanematele ja teistele külalistele. Lisaks korraldame avalikke jõulu-ja kevadkontserte 
ning traditsioonilisi kooliaasta ava- ja lõpuaktuseid koos kontsertidega. 
Iga aasta aprillis korraldab Kool konkursi „Klaver saatepillina“, kus esinevad erinevad 
kammeransamblid ka mujalt vabariigist. 
Üle aasta korraldame regionaalse keelpilliõpilaste konkursi. Kooli kunstiosakonna 
regulaarsed näitused toimuvad Koolis ja Kuusalu Rahvamajas. Lisaks traditsioonilistele 
kontsertidele on Koolis esinenud solistid ja ansamblid Pille Lille Muusikute Toetusfondist, 
Tallinna ja Rakvere Muusikakoolidest. 
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Koolisisene info ja suhtlemine 
Koolisisese info edastamiseks toimib lisaks lastevanemate, hoolekogu ja õppenõukogu 
koosolekutele kooli kodulehekülg. Alati värske ja kaasaegne info kajastub Kooli 
teadetetahvlitel. 
 
 

ÕPPEPROTSESS JA ÕPPEKESKKOND 
 

Kooli õppekava 
 
lähtub riikliku õppekava põhiülesannetest, mis näeb ette aidata kujuneda isiksusel, kes tuleb 
toime oma elu ja tööga, arendab ennast ja aitab kaasa ühiskonna arengule, määratleb end oma 
rahva liikmena, kodanikuna, kaasvastutajana Euroopa ja maailma tuleviku eest. 

Kool on kujundanud välja oma õppekava, mis tugineb kooli kollektiivi kokkuleppele kooli 
arengusuundade ja eripära kohta arvestades piirkondlikke vajadusi, lastevanemate ja õpilaste 
soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse ning  lähtub järgmistest põhimõtetest: 

• õppimine on pidev protsess, milles õpilane vastutab oma tegevuse ja õpitulemuste eest; 
• õppimine on õpilasele eesmärgistatud (kaugemad - lähemad eesmärgid püstitatakse 

õpetaja ja õpilase koostegevusena); 
• koolitund on eesmärkide saavutamise protsess, kus aktiivsus langeb nii õpetajale kui ka 

õpilasele; 
• koostöös kujundatakse isikupärane õpistiil; 
• lapsevanemate vastutus. 

Õppestruktuur  
 
Kool jaguneb muusika- ja kunstiosakonnaks.  
Muusikakosakonnas saab õppida põhiõppe ja üldõppe õppekava alusel. Eelõppes on eraldi 
õppekava.  
Õpe koosneb järgmistest astmetest: 

o eelõpe (mudilased kuni 7 aastani) 
o põhikooli noorem aste (1 – 4 klass) 
o põhikooli vanem aste (5 – 7 klass) 
o lisa-aasta(d) 

 
Eelõppes selgitatakse välja  laste eeldused ja suunatakse õige eriala valikule. Põhikooli 
eesmärgiks on laste loomevõimete ja pillimänguoskuse kujundamine ning arendamine. Lisa-
aasta(d) on õpilasele, kel on eeldusi kutseliseks muusikuks saamiseks ning kes on 
orienteeritud professionaalse muusikahariduse omandamisele. Vajadusel pikenevad lisa-
aastad gümnaasiumiklasside läbimiseni.  
Kunstiosakond jaguneb eelklassiks ja põhiosakonnaks.  
Kunstiosakonnale on kinnitatud oma õppekava. 
Hindamise aluseks on Kooli hindamisjuhend. 
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Õpetatavad erialad 
 
Koolis õpetatakse järgmisi erialasid:  

 Muusikaosakonnas 
• Klaver 
• Süntesaator 
• Viiul 
• Tšello 
• Kitarr 
• Basskitarr 
• Plokkflööt 
• Flööt 
• Trompet 
• Tromboon 
• Klarnet 
• Saksofon 
• Trummid 
• Akordion 
 

 Kunstiosakonnas:  
• Joonistamine 
• Maalimine 

 
 Kolga filiaalis saab õppida klaveri, saksofoni, flöödi ja viiuli eriala. Samuti toimuvad 

Kolgas muusikaloo ja solfedžo tunnid. Individuaalsetele pillitundidele lisaks kuuluvad 
õppekavasse ka lisapill (vastavalt soovile ja võimalustele). 

 
 

Meetmed õppeprotsessi parendamiseks 
 

 Kooli õppekava täiendamine  
 

• Popp-jazz laulu, vioola, klavessiini, kandle ja skulptuuri lisaerialade avamine; 
• ainekavade regulaarne kaasajastamine – uue õppekava avamisel tuleb üle vaadata ja 

lisada õppekavasse vastavad ainekavad. 
 

 Materiaalse baasi uuendamine  
 

• Ruumid ja koolimööbel  
Kuusalus vajavad remonti (heliisolatsioon, valgustus, sisustus) vana kooliosa 
klassiruumid. 

• Õppevahendid 
 Noodikogu vajab pidevat täiendamist ning pillipark uuendamist ja remonti.   
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Õpilased    

 
Koolis õpib 2010. aasta lõpus 162 õpilast, neist Kolga filiaalis 16.  
 

Klaver 39  
Kitarr 24  
Viiul 18  
Tšello 5  
Flööt 17  
Akordion 5 
Saksofon 6  
Vaskpillid 6  
Löökpillid 7  
Kunst 29  
Basskitarr 14  
Eelõpe 15  

 
Kooli arengus nähakse ette tegevuse laiendamist pakkudes õppimisvõimalusi mudilaseast 
täiskasvanuni. Oluline on anda võimalus kõigile, kes tunnevad huvi muusikaõpingute vastu, 
kuna õpilaste ja lastevanemate huvi on aastate jooksul kasvanud.  
 
 

Kooli pedagoogid 
 
Koolis töötab 18 pedagoogi, neist 6 on meesõpetajad.  
Kooli õpetajaskond on komplekteeritud. 
Töölevõtmisel on peetud eriti oluliseks: 
• Pühendumust ja missioonitunnet 
• Erialast professionaalsust ja kompetentsust kooliküsimustes 
• Oskust luua tingimusi iga õpilase individuaalse arengu toetamiseks 
• Valmisolekut pidevaks enesetäiendamiseks, täiendõppeks, uurimustööks 
• Paindlikku, loomingulist, stampidest vaba mõtlemist 
• Sära ja soojust isikuomadustena 
• Tervislikku eluviisi 
 
Pedagoogilise personali tugevused: 
 
• Kooli 18 õpetajast neljale on omistatud vanemõpetaja kvalifikatsioon; 
• Kõik õpetajad on erialase ettevalmistusega, 72% pedagoogidest on kõrgharidusega; 
• Bakalaureuse kraadiga õpetajaid on 2, magistreid 12, üliõpilasi 2, kesk-eri haridusega 2; 
• Õpetaja isikliku arengu toetamine - enamus õpetajaid kuulub oma õpetatava eriala liitu, 

mille kaudu saavad ka  iga-aastast täiendkoolitust; 



 

 9 

• Õpetaja roll koolis on seotud individuaalõppega, kuna enamus pillitundidest on 
individuaaltunnid ja õpilasele on koostatud individuaalplaan, mis keskendub iga 
konkreetse õpilase isiksuse arengule; 

• Enamus õpetajaid töötab osalise koormusega, täiskoormusega õpetajaid on hetkel 4. Kuna 
Kuusalu vallas elab 4 õpetajat ja ülejäänud sõidavad Tallinnast või selle ümbrusest, siis 
täiskoormusega töötavate õpetajate arv lähitulevikus ilmselt ei muutu. 

 
 

HOONED JA RAJATISED 
 

1. Peamaja 
 
Esimese korruse parempoolse tiiva renoveerimine 2007. aastal leevendas Kooli ruumipuuduse 
probleemi oluliselt. Kool sai juurde kitarriklassi, trummiklassi ja suure klaveriklassi, õpilaste 
ooteruumi ja koridori. Renoveerimise käigus vahetati välja kõik aknad. 
 

2. Filiaalid  
 
Kolga filiaal tegutseb Kolga Keskkooli ruumes. Probleeme ei tekita niivõrd ruumipuudus, 
kuivõrd laste sõltumine koolibussi aegadest. Selleks, et arendada kooli tegevust Kolgas, oleks 
vaja juurde vähemalt kahte klaverit. Laste transport koju pärast koolibussi lahkumist vajab 
individuaalseid lahendusi.   
 

3. Meetmed 
 

Lisaerialade avamine eeldab ka lisaruumide kasutuselevõtmist. Võimalusel võetakse 
kasutusele ja kohandatakse oma majas hetkel väljarenditud ruumid. 
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ARENGU TAGAMINE 
 
 
Kooli järjepideva arengu tagamiseks on koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga koostatud 
käesolev arengukava, mis on kooskõlas Kuusalu valla  arengukavaga.  
Arengukava koostamisel oleme lähtunud Eesti Vabariigi haridusseadusest ja  
hariduskontseptsioonist, huvikooli seadusest, Kuusalu valla arengukavast.  
Kooli arengukava on pikaajaline programmdokument, mille alusel viiakse ellu kooli 
toimimise kavakindla jätkamise ning tegevuse kvaliteedi jätkuva paranemise. 
 
SWOT analüüs viidi esmakordselt läbi 2007. aastal. Seda on järgnevatel aastatel 
muusikakooli pedagoogilise kaadri poolt üle vaadatud ja korrigeeritud. Alljärgnevad 
tulemused on kooskõlastatud ja kinnitatud Kooli õppenõukogu poolt. 
 
 
Tugevused 

• ainuke omanäoline muusika-ja kunstiharidust andev õppeasutus Kuusalu vallas; 
• tagab eelprofessionaalse muusikalise hariduse andmise, mis annab õpilasele võimaluse 

jätkata kutseõpingutega; 
• stabiilne, haritud, teotahteline, pika tööstaaži- ja kogemustega õpetajaskond; 
• kollektiivisisene hea atmosfäär, vastastikune tööalane abistamine, noorte õpetajate 

heatahtlik vastuvõtt kogenud meeskonda; 
• kooli hea maine; 
• õpitahteline õpilaskond; 
• aktiivne kontserttegevus; 
• õpetajate huvi ja osavõtt täiendkoolitustest; 
• arendab iseõppimise ja eneseteostuse oskusi; 
• laiapõhjalised teadmised suurendavad initsiatiivi, kohanemisvõimet ja eluga toimetulekut; 
• osa lõpetajaist on võimelised edasi õppima ning mitmed on jätkamas tegevmuusikutena; 
• kontaktid muusikaasutustega vabariigis; 
• muusikaline hõivatus ennetab noorte õigusrikkumisi. 
 
 
Nõrkused 
• ruumipuudus nii Kuusalus kui Kolgas; 
• olemasolevad ruumid ei vasta nõuetele (nõrk helikindlus); 
• igas klassiruumis pole vajalikku mööblit; 
• pillid osaliselt amortiseerunud ja vajavad väljavahetamist või remonti; 
• õpilaste süvenev ajapuudus; 
• pedagoogilis-psühholoogiliste teadmiste puudulikkus nii õpetajatel kui ka lastevanematel. 
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 Ohud ja takistused 

• haridussüsteemi pidev muutumine; 
• muusikaala spetsialistide vähene kaasamine haridussüsteemi reformimisele (mitte 

reformid reformide pärast, vaid säilitada vana ja väärtuslik); 
• massikultuuri pealetung, madalakvaliteediline helitaust avalikes kohtades; 
• kõrgkultuuri vähene reklaam. 
 
 
 Võimalused 

• Kuusalu valla kui kooli pidaja soosiv suhtumine kooli finantseerimisel; 
• erinevate fondide ja kapitalide kaasamise võimalus koolide arendamisse; 
• mõiste „kultuurimetseen“ taastamine; 
• Eesti muusikakultuuri üldise taseme tõstmine; 
• laste, noorte ja täiskasvanute vaba aja eesmärgipärane sisustamine; 
• kooli kujundamine lisaks õppeasutusele ka piirkondlikuks kultuurikeskuseks; 
• avatud ühiskonna kujundamine, rahvusvaheliste kontaktide arendamine; 
• kohaliku kultuurielu elavnemine (kontserdid, festivalid, muusikalaagrid, näitused. 
 
 
 

Eeldused Kooli edukaks toimimiseks 
 

 Lapsesõbralik õpikeskkond, -võimalused ja  -meeleolu koolis;  
 Kooli hea maine ja populaarsus;  
 Tugev rahvuslik identiteet Koolis; 
 Olemasolevate intellektuaalsete ja aineliste ressursside ning traditsioonide maksimaalne 

ärakasutamine; 
 Muusikalise huvialahariduse tunnistamine haridussüsteemi osaks; 
 Laste hõivatus muusika- ja kunstiõpingutega vähendamaks nende liigset vabaaja veetmist 

tänaval ja ennetamaks õigusrikkumisi.  
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STRATEEGILISED EESMÄRGID  
 
 
Eesmärk 
 

 
Indikaatorid 

 
Vahendid eesmärgi 
saavutamiseks 

1. Kogukonna tasandil 
Kooli täituvus on pidevalt 155-
165 õpilast. 

Akadeemilise õppetöö kõrge 
tase. 

Kool on jätkusuutlik. 
Eelõppe õpilaste arv on 
stabiilne. 

Koolikogukonna rahulolu. 

Koolist kujuneb 
piirkondlik kultuurikeskus. 

Ühisüritused teiste 
haridusasutustega ja –
organisatsioonidega. 

Kooli maine kujundamine 
läbi aktiivse 
väärtuskasvatuse. 

Enamik võrdlusandmeid 
näitavad positiivset liikumise 
suunda või püsivat toimimist. 

Kooli kontseptsiooni pidev 
edasiarendamine. 

Lõpetajad pääsevad kesk-eri 
õppeasutustesse valitud 
erialadele. 

Õppeainete süsteemi 
täiustamine. 

Õpetajad ja õpilased võtavad 
osa ja saavutavad häid tulemusi 
vabariiklikel ja regionaalsetel 
konkurssidel. 

Lastevanemate kaasamine 
õppetöösse; 
tasemetööde süsteemi 
loomine grupitundides. 

Vilistlaste tagasiside kooli 
tegevuse kohta on valdavalt 
positiivne. 

Vilistlaste kaasamine kooli 
üritustele. 

Koolil on arvestatav koht 
Eesti huvikoolimaastikul. 

Kooli maine ja 
meediakajastused on alati 
positiivsed. 

Sise-ja 
väliskommunikatsiooni 
parandamine, sõpruskoolide 
võrgu loomine. 

2. Lapsevanematele 
Eelõppe õpperühmadest 
osavõtjate arv püsib stabiilsena. 

Õppekava regulaarne 
kaasajastamine. 

Lapsevanemad on rahul 
õpetamise tasemega. 

Tasemetööde süsteemi 
loomine. 

Lapsevanemad hindavad kooli 
õppe-ja kasvatuspõhimõtteid. 

Arenev koostöö 
hoolekoguga. 

Õpilaste ja õpetajate ning 
õpilaste omavahelisi suhteid 
peetakse heaks. 

Toimiv tagasiside süsteem. 

Lapsevanemad on rahul 
lapse arengu ja 
toimetulekuga koolis. 

Koolikeskkonda peetakse 
turvaliseks, vanemad on 
õpikeskkonnaga rahul. 

Kaasaegse turvasüsteemi 
loomine ja paigaldamine.  

3. Õpilastele   
Õpilased on oma arenguga 
Koolis rahul. 

Õpilaste õppeedukus ja 
toimetulek on võimetele vastav. 

Individuaalne lähenemine 
õppeprotsessis. 
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Õppekava on huvitav ja 
individuaalset pinget pakkuv. 

Professionaalsed õpetajad. 

Konkurssidest osavõtjate arv 
suureneb ja tulemused 
paranevad. 

Õpetajate motiveerimine  
õpilaste viimiseks 
konkurssidele. 

Õppeedukus kasvab. Tasemetööde ja arvestuste 
süsteemi loomine ja 
rakendamine. 

Õpilased on rahul 
koolirahu ja turvalisusega. 

Koolikorda täidetakse. Ühiselt väljatöötatud 
kodukorrareeglite ja 
järgimise süsteemi loomine. 

 Elementaarne esmaabi on 
käepärane 

Esmaabikoolituse 
võimaldamine kooli 
töötajatele. 

Õpilased on rahul 
õpikeskkonnaga. 

Õpilaste võimalus sisukalt 
veeta oma ootetunde. 

Vahetundide veetmise ruumi 
võimaldamine õpilastele. 

4. Õpetajatele 
Kooli õppetegevus on 
eesmärgistatud. 

Kooli arengukava 
elluviimine. 

Iga õpetaja tegevus on 
eesmärgistatud. 

Kooli õppekava 
eesmärgistatud elluviimine. 

Õpilaste tasemetööde, eksamite 
ja konkursside tulemused 
paranevad. 

Õpetajate regulaarne 
enesetäiendamine. 

Õppetegevus on 
tulemuslik. 

Igal õpetajal on individuaalne  
tegevuskava. 

Individuaalsete õppekavade 
rakendamine. 

Õpetajad on rahul oma 
arenguvõimalustega. 

Arendustegevuses osalevad 
kõik töötajad. 

Arenguvestluste läbiviimine. 

Õpetajad on rahul 
töökorralduse ja 
töökeskkonnaga. 

Õpetajaskond on stabiilne, 
kokkuleppeid täidetakse. 

Motivatsiooni- ja 
tunnustussüsteemi 
täiustamine. 

Õpetajad peavad töökeskkonda 
turvaliseks ja meeldivaks. 

Toimib individuaalne ja 
grupisupervisioon. Õpetajad on rahul Kooli 

mikrokliimaga. Õpetajad peavad Koolisisest 
infosüsteemi toimivaks. 

Tunnivälise suhtlemise 
tõhustamine. 

5. Kooli materiaalne baas 
Koolis on kvaliteetsete 
õppevahendite baas. 

Kõik vajalik on olemas ja heas 
korras. 

Välja vahetada vananenud 
pilli- ja noodikogud ning 
kunstiõppe- vahendid. 
 

Kooli õpperuumid 
vastavad kaasaja nõuetele. 

Õppetööks vajalikud ruumid on 
remonditud ja sisustatud. 

Vahendite taotlemine 
erinevatest fondidest. 
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TEGEVUSED EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS 
 
TEGEVUS 2011 2012 2013 2014 2015 Finantseerimise allikas 
Kooli kodulehe 
pidev uuendamine 

     Vallaeelarve, erinevad fondid  

Pillipargi 
uuendamine 

 I p/a  I p/a  Vallaeelarve, erinevad fondid                       

Kunsti- 
klassi 
sisustuse 
uuendamine 

I p/a     Vallaeelarve, erinevad fondid   

Vioola õppekava  
loomine 

 I p/a    Vallaeelarve, erinevad fondid 

DVD mängija ja 
ekraani ost 

I p/a     Vallaeelarve, erinevad fondid  

Skulptuuri- 
õpetaja ametikoha 
loomine 

 I p/a    Vallaeelarve 
 

Kooli 
renoveerimata osa 
remont 

  II p/a 
suvi 

  Vallaeelarve, projektiraha 
 

I korruse saali 
renoveerimine  

    II 
p/a 
suvi 

Vallaeelarve, projektiraha  
 

Popp-jazz 
õppesuuna loomine 

I p/a     Vallaeelarve 

 
 
 
 
 

ARENGUKAVA SEIRE JA UUENDAMINE 
 
Arengukava koostatakse viieks aastaks. Arengukava täitmist analüüsitakse iga õppeaasta 
lõpus ja vajadusel täiendatakse arengukava uue õppeaasta alguses. Arengukava muudatused 
kooskõlastab kooli direktor kooli pidajaga. Arengukava kooskõlastatakse õpetajate ja 
hoolekoguga ning selle kinnitab vallavalitsus. Arengukava uuendamise korra täitmise eest 
vastutab kooli direktor. 


