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SISSEJUHATUS 

Paide Kunstikooli arengukava 2019–2024 on huvitegevust käsitlev arengudokument, mis 

määrab õppeasutuse arendamise põhisuunad, valdkonnad ja tegevuskava viieks aastaks ning 

arengukava uuendamise korra. 

Arengukava koostamisel lähtuti eelmise arenguperioodi kokkuvõttest, mis näitas, et enamik 

plaanitust on teoks saanud: valmisolek nimevahetuseks ja õppekava sisulisteks muutuseks on 

olemas, õpilaste arv on suurenenud, tegevusvõimalused uute õpetajate ja ruumide toel 

laienenud ning kooli tuntus ja maine kogukonnas paranenud. Kooli edasist arengut 

planeerides lähtuti ning kooli senise tegevuse analüüsist, kooli töötajate ja hoolekogu 

liikmetega läbi viidud aruteludest ning kogukonna soovidest ja ootustest. 

Arengukava koostamisel arvestati Paide Kunstikooli põhimääruse, Paide linna arengukava, 

Eesti Vabariigi huviharidust hõlmavate õigusaktide, väljakujunenud tavade ja materiaalsete 

võimalustega. 

Arengukava üldosas tuuakse välja Paide Kunstikooli üldiseloomustus, sh hetkeolukord ja 

arengueeldused koos arvuliste näitajatega ning 2019. aasta rahulolu-uuringu tulemuste 

kokkuvõte. Sellele järgneb SWOT-analüüs, mille abil on tehtud olukorra hinnang, missioon, 

visioon, põhiväärtused, kunstikooli kontseptsioon, arengueesmärgid ning arengusuunad. Edasi 

tuleb tegevuskava, kus arenguvaldkondade kaupa on välja toodud konkreetsed tegevused, mis 

aitavad jõuda visiooni täitmiseni. Tegevuskava on koostatud tabelina, kus on esitatud 

tegevused, mis on vajalikud Paide Kunstikooli arenguks. 

Arengukava viiakse ellu Paide Kunstikooli töötajate, õpilaste, lastevanemate, hoolekogu ja 

Paide Linnavalitsuse koostöös. 

 

1. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS 

Paide Kunstikool on munitsipaalhuvikool, mis annab lastele ja noortele süstemaatilist 

kunstiharidust. Lisaks kunsti põhiõppele pakutakse erinevaid huvitegevusi, sh kursusi, 

õpitubasid, stuudioid, huviringe jm nii lastele kui ka täiskasvanutele, võttes arvesse 

kogukonna soove ja vajadusi. Õppekorralduses on kindel koht õppijate loomingu 

eksponeerimisel, seda nii Lai 33 majas kui ka Paides ja teistes Eesti linnades. Kunstikool 

pakub loomingulist arenguruumi ning mitmekülgseid võimalusi eneseväljenduseks, 

kunstialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks ning isiksuse arendamiseks.  

Lisaks annavad kunstikooli õpetajad süvendatud kunstiõpet Paide Sookure lasteaias ja PAIde 

lasteaias. Paide Gümnaasiumi noored saavad õppida kunstikoolis kunstialaseid valikaineid ja 

osaleda õpitubades.  

Paide Kunstikooli eesmärk on kujuneda kogukonnas atraktiivseks kooliks, mis rikastab  

linnaruumi ning siinseid inimesi. Õppetegevuse aluseks on Paide Kunstikooli õppekava. 

Õppetöös kasutatakse ökoloogilise kunsti põhimõtteid: kasutatakse looduslikke materjale ning 

soodustatakse taaskasutust. Kunstikool näeb järgmisel arenguperioodil ette oma põhiliste 

tegevussuundade jätkamist ning uute ja huvitavate huviringide avamist. 
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1.1 Ajalugu 

Paide Kunstikool on huvikooli seaduse (vastu võetud 21.12.2006) alusel Paide linna 

allasutusena töötav huvikool. Kool on loodud 1. veebruaril 1964. aastal Paide Pioneerimajana, 

kus peale pioneeritöö tegeleti ka huvihariduse andmisega, seal töötasid kunsti- ja 

käsitööringid. Pioneerimaja asus Kingissepa 12 (hiljem Posti tn) alumisel korrusel. 

01.09.1989. aastal nimetati see ümber Paide Rajooni Koolinoorte Huvikeskuseks, millel olid 

filiaalid Türil, Koerus, Järva-Jaanis, Aravetel. 01.01.1991. aastal sai asutus nimeks Järvamaa 

Huvikeskus. 01.09.1991. aastal jätkas huvikeskus tööd Rüütli tänavas majades 6, 8 ja 10. 

Kool läks Paide Linnavalitsuse alluvusse 01.01.1992. aastast, Paide Huvikeskuseks nimetati 

see 13.06.1994. aastal. Pärnu tn 18 ruumidesse koliti 1. märtsil 1998. aastal. 01.11.1999. 

aastal alustas huvikeskuse juures tööd kunstikool. Lai tn 33 hoone osaliselt remonditud 

ruumidesse koliti 2007. aastal. 2010. aasast alustati kunsti süvendatud õpetamist 5–6aastastele 

Paide Sookure ja PAIde lasteaia lastele. Aastast 2011 on kool ühtse juhtimise all Paide 

Täiskasvanute Keskkooliga ning ruumid on osaliselt ristkasutuses. 2019. aastal saadi juurde 

endised noortekeskuse ruumid II korrusel ning muudeti nimi Paide Kunstikooliks. Samal 

aastal hakkasid gümnaasiumi noored õppima kunstikoolis kunstialaseid valikaineid.  

1.2 Töötajad 

Paide Kunstikoolis töötab töölepingu alusel seitse õpetajat, juhiabi ja direktor. IT-spetsialist 

töötab Lai 33 mitmetes asutustes. Kokku on palgal 10 inimest, neist naisi 6 ja  mehi 4. 

Töötajate keskmine vanus on 42,7 eluaastat. Kõigil õpetajatel on erialane ettevalmistus ning 

nad on kogukonnas oma ala tipptegijad. Üks õpetaja tegutseb ka tegevkunstnikuna. 

Kunstikooli õppenõukogu liikmed on koolis töötavad pedagoogid, kelle ülesanne on 

kunstikooli õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning kogu asutuse juhtimiseks vajalike 

otsuste tegemine.  

Kooli hoolekogusse kuuluvad lastevanemate, õpilaste, pedagoogide, kooli toetavate 

organisatsioonide ja Paide Linnavolikogu esindajad. 

1.3  Õppijad 

Kunstikoolis õpib 01.01.2019. a seisuga 81 last, neist tüdrukuid 65 ja poisse 16. Paide linnast 

õpib koolis 70 last, Türi vallast 11 last. Järva vallast õppijaid ei ole (vt joonis nr 1). Lõpetajaid 

on 2019. aastal neli. Ka järgmisel aastal on vähe lõpetajaid, siis peaks olukord paranema. 

Õpilasarvust võib järeldada, et järelkasv on igati positiivne ning stabiilne.  
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Joonis 1. Kunstikooli õpilaste arv 

Paide lasteaedades käivad süvendatud kunstiõpetust andmas kunstikooli õpetajad. 

Kunstitundides Sookure ja PAIde lasteaias osaleb 01.01.2019. a seisuga 227 last vanuses 4–7 

eluaastat (vt joonis nr 2). Süvendatud kunstiõpe lasteaedades on andnud positiivset 

tagasisidet ning paljud lapsed on asunud just selle hea kogemuse tõttu õppima hiljem 

kunstikooli või huviringidesse.  

 
Joonis 2. Lasteaedades kunstiõpet õppivad lapsed 
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Huviringides osaleb 01.01.2019 aasta seisuga 98 õppurit (vt joonis nr 3), neist täiskasvanuid 

47 ja lapsi 51 (neist poisse 23 ja tüdrukuid 28). Täiskasvanud eelistavad kõige enam 

keraamikaringi, käsitööringi ning traditsioonilist maalistuudiot. Keraamikaringi populaarsus 

on viimastel aastatel oluliselt tõusnud, kõigile soovijatele ei ole kohti, on ootejärjekord.  

Laste eelistused on robootikal,  käsitööl ning meediakunstil.  Õpilaste arv huviringides on 

aasta jooksul muutuv.  

  

  

Joonis 3. Huviringides osalejate arv 

 

 

  

  

Kunstialastes valikainetes osaleb 01.01.2019 aasta seisuga 28 Paide Gümnaasiumi õppurit 

(vt joonis nr 4). Nad kasutavad kunstikooli õppeklasse ja neid juhendavad kunstikooli 

professionaalsed õpetajad. Lisaks valikainetele osalevad 24 gümnasisti erinevates töötubades, 

kus saavad katsetada maalimist ja visandamist, fotokunsti ja -töötlust, butafooriliste ja 

keraamiliste esemete valmistamist, heli- ja valgustehnika kasutamist, moekunsti tegemist 

jpm. Kõik töötoad asuvad Paide Kunstikoolis. 
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1.4 Rahulolu-uuring 2019 

Rahulolu-uuring viidi läbi 2019 aasta veebruarikuus nii õppurite kui ka personali seas. 

Küsimused esitati suhteliselt lihtsas vormis (et ka väiksemad lapsed oskaksid iseseisvalt 

vastata) ning hinnanguid sai anda kümne palli süsteemis (10 kõige parem, 1 kõige nõrgem). 

Küsimustikule vastas 8 töötajat ja 62 õppijat (vt joonised nr 5, 6). Küsitlusse paluti lisada 

ettepanekuid kooli arendamiseks, need on ära toodud lk 8. Küsitlustulemused on oluliseks 

osaks arengukava 2019–2024 koostamisel ning kooli nimemuutmisest tingitud sisuliste 

muutuste tegemisel.                                                                                                                                    

Kooli töötajad on rahul kooli ees ootavate muutustega, sh nime muutmisega (keskmine hinne 

9,87) ja õppekava sisuliste muutuste vajadusega (9,75). Ollakse rahul ka töökeskkonnaga 

(9,5) ning leitakse, et tunnustamine on piisav (9,5). Uuel arenguperioodil tuleks enam 

tähelepanu pöörata: 

 kooli maine kuvandamisele  sotsiaal- ja kohalikus meedias; 

 kooli märgatavamaks muutmisele linnaruumis; 

 kunstikooli hindamissüsteemi muutmisele, nüüdisaegsete töövahendite olemasolule; 

 kunstikooli praktikalaagrite ja näituste osakaalu suurendamisele. 

 
 

Joonis 4. Huviringides osalejate arv 
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Õppijad on väga rahul õpetajatega (9,29), hindamise korraldamisega (9,3) ning kooli 

mainega (9,46). Kõige rohkem soovivad õppijad, et laagreid ja näituseid oleks rohkem. 

Samuti võiksid õppetöövahendid ja õpikeskkond tervikuna olla tänapäevasemad. Uuel 

arenguperioodil tuleks arvestada, et õpikeskkond peaks uuenema ning laagreid ja 

näituseid tuleks rohkem korraldada. 

Ettepanekud kooli arendamiseks 

 Lai 33 hoonesse on vaja nüüdisaegset galeriid ja kooli kodulehele virtuaalset galeriid. 

 Õpetajatel on vaja enam  õppemetoodilisi materjale, nt õpikaustad kursuste kaupa. 

 Koolil on vaja korralikku reklaamsilti. 

 Linnaruumis peab kunstikool olema rohkem märgatud. 

 Koolis peab olema nüüdisaegne käsitööklass poistele, kus oleks võimalik teha 

puutööd. 

 

1.5 SWOT-analüüs 

SWOT-analüüsi viisid läbi kooli töötajad ja hoolekogu liikmed 2019. aasta jaanuarikuus ning 

selle tulemusi on arvestatud 2019–2024 aasta arengukava koostamisel. 

Paide Kunstikooli tugevused 

 Oleme ainus ja omanäoline huviharidusasutus maakonnas. 

 Meil on heale tasemele tõusnud õpilaste arv.  

 Uued ruumid annavad mitmekülgsed võimalused õppetöö läbiviimiseks. 

 Meil on valmisolek ja soov muutusi ellu viia ja areneda. 

 Meil on hubane ja loominguline töökeskkond. 

 Meie tegevusele on kogukonna toetus ja kool on muutunud linnas üha nähtavamaks. 

 Meie tegevust kajastab kodulehekülg ja Facebook ja meil on toetav hoolekogu. 

 Meil saavad õppida igas vanuses inimesed. 

 Meie korraldatud töötoad linna suurüritustel on populaarsed.  

 Huvihariduse vajadus, toetus ja populaarsus maakonnas on tõusnud. 

 Meil töötavad loomingulised ning professionaalsed õpetajad ja töötajad. 

 Meie õpetajad-tegevkunstnikud on innustavaks eeskujuks  õpilastele. 

Joonis 5. Kokkuvõte töötajate rahulolust 
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 Meil on nüüdisaegsete kunstisuundade õpetamise võimekus traditsioonilise kunsti 

kõrval. 

 Oleme mitmekülgsed, pakkudes kunstiõpet ka lasteaedades ning gümnaasiumis. 

 

 

Paide Kunstikooli võimalused 

 

 Olla kogukonnas nähtavam, populaarsem ning tuntum  

 Muuta uued ruumid tänapäevaseks, loominguliseks töökeskkonnaks 

 Korraldada rohkem suviseid laagreid ja näitusi 

 Suurendada reklaamialast tööd nii kogukonnas kui ka vabariigis tervikuna 

 Uuendada kunstikooli õppekava ning tuua juurde uusi ja atraktiivseid valikaineid 

 Muuta kunstikooli hindamissüsteemi 

 Arendada koostöövõimalusi teiste maakonna organisatsioonidega, sh lasteaedade, 

     koolide ja tööandjatega 

 Haarata initsiatiiv Järvamaa kunstielu korraldamisel 

 Korraldada lastele rohkem kunsti- ja käsitööalaseid tegevusi 

 Korraldada rohkem huviringe poistele ja mudilastele 

 Kujundada loominguliselt kooli õueala ning korraldada seal erinevaid üritusi 

 Suurendada koostööd kooli vilistlastega 

 Suurenda elukestvas õppes osalejate arvu, kaasata erinevaid sihtrühmi 

 Edendada loomingulist ja kunstialast koostööd Paide Teatriga 

 Arendada piiriülest koostööd lähimate välisriikide kunstikoolidega  

 

Paide Kunstikooli nõrkused 

 

 Meie õpi- ja töökeskkond, sh IT-taristu vajab uuendamist. 

 Kõigis kunstiklassides ei ole kraanikausse, mis takistab heal tasemel tundide 

läbi viimist. 

 Õpperühmade komplekteerimist, tunniplaani koostamist mõjutavad õppekavavälised 

     tegurid: teiste koolide õppetundide ja huviringide toimumisajad, laste ülekoormatus. 

 Meil on väike kollektiiv, mis tähendab õpetajate ülekoormatust ning lisategevuste  

     kindlat piiritlemist. 

 Koosseisus puudub õppealajuhataja ametikoht. 

 Kunstiharidusel põhinev karjäärinõustamine on maakonnas nõrk. 

 Linnas puudub nüüdisaegne galerii, õpilaste tööde eksponeerimiseks puudub pind. 

 Kunstikoolil puudub oma õueala, rulapargi tegevus häirib kunstikooli tööd (müra, 

järelevalveta laste tegevus jne). 

 Eelarveliste vahendite piiratus mõjutab väljasõitude korraldamist, sh näituste või 

     kultuurisündmuste külastamist. 

 

Paide Kunstikooli välised ohud 

 

 Elanike arvu vähenemine maakonnas toob kaasa õpilaste vähenemise ja 

kõrgetasemelise personali väljavoolu. 

 Konkurentsi suurenemine piirkonnas (konkureerivad huvi- ja kunstihariduse ringid, 

klubid, kursused, töötoad jne). Koolide juures on ringitegevused tasuta. 

 Osalustasude suurenevad ning sellest tulenevalt jäävad paljud inimesed eemale 

huviharidusest. 
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 Omavalitsus lõpetab huvi- ja kunstihariduse toetamise. 

 Üldine majanduslangus: investeeringute vähenemine, elanike rahulolu ja toimetuleku 

kahanemine. 

Paide Kunstikooli tugevused ja võimalused on ülekaalus võrreldes nõrkuste ja ohtudega. Hea 

strateegia rakendumiseks on oluline kavandada igaks õppeaastaks konkreetsed eesmärgid ja 

koostada nende elluviimiseks tegevuskava, et ületada kunstikooli nõrkusi, pöörata tähelepanu 

potentsiaalsetele ohtudele ning võimalusel ennetada neid, kasutades selleks ära kõiki oma 

tugevusi ja leides viise uute võimaluste ellu viimiseks. 

2. MISSIOON, VISIOON, VÄÄRTUSED, KOOLI KONTSEPTSIOON 

Missioon 

Paide Kunstikooli missioon on arendada teadmishimulisi, loovaid ja säravaid isiksusi, kes on 

professionaalsete õpetajate juhendamisel omandanud parima kunstialase hariduse. Kool 

toetab õppijate kujunemist ettevõtlikeks, isikupärasteks, loovateks ning elukestvat õppimist 

väärtustavateks inimesteks.  

Tulevikuvisioon  

Paide Kunstikool on põnevalt loominguline, kogukonnas armastatud, inspireeriv ja tuntud 

loomemaja, kus pakutakse heal tasemel kunstialast haridust ning rakendatakse nüüdisaegseid 

juhtimispõhimõtteid ja loomingulist õpikeskkonda. 

Väärtused 

Kunstikooli väärtused on kooskõlas kooli sümboolikaga, milleks on kaelkirjak. Kaelkirjaku 

pikk kael sümboliseerib arengut, kasvamist, silmapaistmist, tema kordumatu muster on sama 

unikaalne kui iga kunstiteos.  

K kasvav, kõigile kättesaadav 

A avatud, atraktiivne, autentne 

E elamuslik, ere, eestimaine  

L loominguline, leidlik 

K kirgas, kogukonnakool 

I imetlusväärne, ilus 

R rahvuslik, rikas 

J järjepidev, jõuline 

A andekas, armastav 

K kunstiline, külluslik  
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Kunstikooli kontseptsioon  

 

 

KUNSTIKOOL KÕIGILE  

ALGASTE 1.-4. KLASS 

KLASS 

PÕHIASTE 5.-9. KLASS 

KLASS 

SÜVAÕPE 10.-12. KLASS 

KUNSTIALASED KURSUSED, 

ATELJEED, ÕPITOAD JM 

TÄISKASVANUTELE 

HUVIALARINGID, 

STUUDIOD, ÕPITOAD 

LASTELE 

SÜVENDATUD KUNSTIÕPE 

LASTEAEDADES 

VALIKAINED JA AVATUD 

TÖÖTOAD GÜMNAASIUMILE 

Joonis 7. Kunstikooli kontseptsioon 
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3. EESMÄRGID, TEGEVUSED JA TULEMUSED JÄRGNEVAKS VIIEKS 

AASTAKS 

Kooli eesmärgid on seotud kooli visiooni, missiooni, põhiväärtuste ja kooli 

kontseptsiooniga. 

3.1 Üldised eesmärgid 

1. Kunstikool hakkab kandma olulist rolli kohaliku kultuuri- ja hariduselu edendamisel. 

Kunstikool on linnaruumis oma tegevusega nähtav, korraldades näituseid ja üritusi 

ning võttes aktiivselt osa kogukonna tegevustest. 

2. Kunstikoolist saab kogukonnakool, mis on kõigile avatud, elav, silmapaistev, tegus 

ning arenguvõimalusi pakkuv. 

3. Kunstikoolil on „oma nägu“ ja „oma tegu“. 

4. Kunstikoolis on au õpetada, siin töötavad mainekad õpetajad, kes on motiveeritud ja 

hästi tasustatud. 

5. Kunstikooli õppekava, sh hindamissüsteem on nüüdisaegne ning jätkusuutlik. 

Regulaarselt külastatakse kultuurisündmuseid, korraldatakse kunstilaagreid ning 

näituseid nii kogukonnas kui ka vabariigis laiemalt. 

6. Kunstikooli õpetajatel on loodud metoodilised õppematerjalid, sh õpimapid. 

7. Kunstikoolis on popp käia. Õpilaste loovust, intellektuaalset uudishimu ja positiivset 

ellusuhtumist toetatakse igati, neile pakutakse karjäärinõustamist. 

8. Koostöö erinevate kogukonna sidusgruppidega on oluliselt paranenud, mis loob uusi 

algatusi ja aitab Paide linna paremini kuvandada. 

9. Paide Gümnaasiumi noortele pakutakse kvaliteetset kunstiharidust. 

10. Kõigis lasteaedades õpetatakse kunsti süvendatult. 

3.2 Personal ja juhtimine 

Järgmisel arenguperioodil keskendutakse õppetöö kvaliteedi parandamisele ning uue 

õppesüsteemi juurutamisele.  Töötamine õppekava jt normdokumentide alusel nõuab pidevat 

õppeprotsessi korraldamist, tagasisidestamist ning muutuste juhtimist. Muutuste juhtimisel on 

olulisim näidata inimestele, et nad on osa muudatuste protsessist. Juhi vastutusalas on 

hõlbustada muudatusi ning samuti aidata töötajatel mõista põhjusi, eesmärke, nagu ka 

kogustrateegilist raamistikku koos missiooni, visiooni ja väärtustega. Seega on eesmärk 

asjatundlik meeskond ning kõrge organisatsioonikultuuriga haridusasutus.  

Taotletava saavutamiseks püstitatakse järgmised eesmärgid. 

1. Töötada välja personalijuhtimise strateegia ja toetada personali erialast täiendkoolitust 

ja enesearengut.  

2. Jätkata kunstikooli organisatsioonikultuuri arendamist. 

 
Jrk Tegevused Tulemused, mõõdikud 

1.  Muuta töötajate töölepinguid ja ametijuhendeid. Töölepingud, ametijuhendid on muudetud. 

2.  Töötada välja personali täiendõppe ja 

enesearengu kord. 

Töötajate enesearengut ja täiendõpet toetab kehtiv 

kord. 

3.  Töötada välja ja rakendada juhtimisskeem. Juhtimisskeem on kasutusele võetud. 

4.  Panustada enam organisatsioonikultuuri 

arendamisele, sh ühisürituste korraldamisele, 

töötajate motiveerimisele, tunnustamisele jne. 

Paranenud on organisatsioonikultuur ja töötajate 

rahulolu on suurenenud. 
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5.  Käivitada õpetajalt õpetajale õppimisprogramm. Programm on käivitunud. 

6.  Luua õppealajuhataja 0,5 ametikoht. Koolis töötab 0,5 ametikohaga õppealajuhataja. 

3.3 Õppetöö eesmärgid 

Kooli nime muutmine on seotud otseselt kooli sisuliste muutustega. Esmane ülesanne on 

koostada ja kinnitada uus õppekava, mis vastaks loodava kooli eesmärkidele ning rahuldaks 

nii õppijaid kui ka kogukonda.  Õppekavad koos ainekavadega tuleb registreerida Eesti 

Hariduse Infosüsteemis. Seejärel tuleb viia regulaarselt läbi õppekava muudatused seoses uute 

valikainete teemavaldkondade lisandumisega. Õpilastel on võimalik õppida põhi- ja 

valikaineid ning osaleda huviringides. Täiskasvanud õppijatele mõeldud õppekavad tuleb üles 

seada kooli kodulehele ning taotleda majandustegevuse teatist vastavalt täiskasvanukoolituse 

seadusele. Gümnaasiumi noortele pakutavate valikainete õppekavad tuleb kooskõlastada 

gümnaasiumiga. Mitmed õppetegevust reguleerivad dokumendid nõuavad ühtlustamist ja 

korrastamist. 

Taotletava saavutamiseks püstitatakse järgmised eesmärgid. 

1. Õppetöös kasutatakse ökoloogilise kunsti põhimõtteid: kasutatakse looduslikke materjale 

ning soodustatakse taaskasutust.  

2. Õppetöö diferentseerimine ja individuaalne lähenemine ainekavade koostamisel on  

paindlik ja lähtub õpilastest, nende võimetest ja huvidest, arvestades ka individuaalseid 

erivajadusi. 

3. Kunstikooli õppekava uueneb pidevalt ning arvestab tänapäeva kunstitrende. 

4. Toetatakse ning arendatakse kunstikooli õpilaste loovust ja loomevõimet ning avardatakse 

nende kultuurilist silmaringi ja maailmavaadet. 

5. Klassikalise kunstiõppe kõrval edendatakse kunstivaldkonna tööturul vajaminevat: 

graafilist disaini, animatsiooni, video- ja fotokunsti, keskkonnadisaini, installatsioone, 

butafooriat, robootikat jpm. 

6. Õppetöö peab tagama vajaliku taseme ja konkurentsivõime kunstialaste õpingute 

jätkamiseks. 

 
Tegevused Tulemused, mõõdikud 

Koostada ja kinnitada kooli uus õppekava koos 

ainekavadega, lähtudes ökoloogilise kunsti 

põhimõttest. 

EHISes on kinnitatud kooli uus õppekava koos 

ainekavadega, mis lähtub ökoloogilise kunsti 

põhimõttest. Õppekava on nähtav kooli kodulehel. 

Muuta kooli nime- ja sisumuutusest tingitud 

dokumente. 

Kooli dokumentatsioon on uuenenud. Dokumendid on 

kättesaadavad kooli kodulehel. 

Iga õppeaasta alguses töötada välja aasta 

tegevuskava, kus kavandatakse väljasõite, 

laagreid, korraldatavaid näitusi jpm. 

Välja on töötatud tegevuskava, mis toetab õpilaste 

arengut ja motivatsiooni õppida. Rahulolu kooliga on 

suurenenud. 

Välja töötada valikainete ainekavad ja 

huvitegevuse korraldus, leida juhendajad ja 

ressursid. 

Koolis on valikainete õpe ja huvitegevuse korraldus 

reguleeritud. Rahulolu kooliga on suurenenud. 

Välja töötada erivajadustega õppijate 

juhendamise põhimõtted. 

Kooli õppe- ja huvitegevuses saavad osaleda 

erivajadustega õppijad. Rohkem erivajadusega õppijaid 

on õppima asunud. 

Välja töötada kunstialase karjääri nõustamise 

mudel. 

Õpilased on teadlikud edasiõppimis- ja töövõimalustest  

kunstialal. Rohkem lõpetajaid valib edasiõppimise või 

töö kunstialal. 

Soodustada ja toetada õpetajate enesearengut ja 

nüüdiskunstiga kursisolekut. 

Koolis töötavad ajaga kaasas käivad spetsialistid, kes on 

avatud ja loomingulised. Rahulolu kooliga on 

suurenenud. 

Jätkuvalt soetada uusi õppevahendeid, tehnikat ja 

inventari, mis aitaks õppetööl ajaga kaasas käia. 

Õppetöö läbiviimiseks on kasutusel nüüdisaegsed 

õppevahendid, tehnika ja inventar. Ostud teostatakse 

eelarvepõhiselt (õppijate tasu) või projektide toel. 
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Ette valmistada ja käivitada kunstilabor. Kunstilabor on avatud ning õppijatega täidetud. 

3.4 Õppetööd toetavate tegevuste eesmärgid 

Kunstikool on pikaajaliste traditsioonidega, siit on kunstialase alghariduse saanud mitmed 

tuntud kunstnikud, skulptorid jne. Jätkata tuleks traditsioonilisi üritusi ning kaasata senisest 

enam igapäevategevustesse vilistlasi ja tuntud kunstitegelasi. Paranema peaks koostöö 

erinevate organisatsioonidega.  

Taotletava saavutamiseks püstitatakse järgmised eesmärgid. 

 

1. Jätkata traditsiooniliste ürituste korraldamist ja leida uusi algatusi, mis aitaks kaasata uusi 

koostööpartnereid, sh Paide Teater, Ajakeskus Wittenstein jne. 

2. Arendada koostööd ja ühiseid ettevõtmisi teiste Eesti ja välismaa kunstikoolidega. 

3. Tutvustada avalikkusele kooli loomingulise tegevuse erinevaid aspekte. 

4. Suurendada näituste korraldamise ja konkurssidel osalemise osakaalu. 

 
Tegevused Tulemused, mõõdikud 

Korraldada ja ise osaleda erinevates kunsti- ja 

kultuurialastes mõttekodades.  

Paranenud on koostöö. Koolil on uusi 

koostööpartnereid. 

Jätkata kooli traditsiooniliste ürituste 

korraldamist. 

Koolis toimuvad traditsioonilised üritused. Rahulolu 

kooliga on suurenenud. Õppijate arv on kasvanud. 

Osaleda Paide linna ja maakonna suurüritustel, 

tutvustada kunstikooli tegevusi, korraldada avatud 

töötubasid, stuudioid jne. 

Kunstikoolist teatakse rohkem. Õppijate arv on 

kasvanud. 

Jätkata osalemist Arvamusfestivalil Kunstikoolist teatakse rohkem. 

Leida sõpruskool välismaal. Kunstikool leiab tuntust ka välismaal. 

Korraldada parimate õpilastööde/näituste 

vahetamist Eesti teiste kunstikoolidega. 

Õpilased on teadlikud edasiõppimis- ja 

töövõimalustest  kunstialal. Rohkem lõpetajaid valib 

edasiõppimise või töö kunstialal. 

Korraldada ühised mõttekodasid, õpiringe, 

õpetajate ja õppijate vahetust, praktikalaagreid jm 

Eesti teiste kunstikoolidega. 

Kool teeb aktiivselt koostööd teiste Eesti 

kunstkoolidega: korraldab mõttekodasid, õpiringe, 

õpetajate ja õppijate vahetust, laagreid jm. Paide 

Kunstikooli tuntus vabariigis on suurenenud. 

Läbi viia õppijatele vähemalt üks linnapraktika 

laager ja üks suvelaager väljaspool Paidet.  

Kunstikooli õppijad osalevad  linnapraktika laagris 

ja suvelaagris väljaspool Paidet. 

Korraldada õppijate loomingu näitusi nii 

koolimajas, linnas kui ka maakonnas tervikuna. 

Õppijate looming on eksponeeritud erinevatel 

näitustel. Koolist teatakse rohkem. 

Külastada lastega vähemalt üht teatrit, et tutvuda 

teatrikunsti erialadega. 

Igal aastal toimuvad teatri külastused. 

3.5 Turundustegevuse eesmärgid 

Järgneva arenguperioodi üks peamisi ülesandeid on kunstikooli õpivõimaluste tutvustamine 

nii maakonnas kui ka vabariigis tervikuna. Paranema peab uue kooli tuntus ja maine. Kooli 

tuntuse suurenemine aitab saada kooli rohkem õpilasi ning tagab jätkusuutliku arengu. Selleks 

on oluline olla pidevalt pildis ning tegeleda kooli reklaamimisega. 

Taotletava saavutamiseks püstitatakse järgmised eesmärgid. 

1. Luua tugev turundusstrateegia, mis aitab tõsta kooli tuntust ja mainet. 

2. Elavdada Paide linnaruumi ja osaleda linna mainekujunduses.  
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Tegevused Tulemused, mõõdikud 

Töötada välja turundusstrateegia.  Kooli maine ja tuntus on tõusnud. 

Kajastada kunstikooli kodu- ja Facebooki 

lehekülg ning täiendada seda pidevalt uue infoga, 

samuti kasutada aktiivselt teisi sotsiaalmeedia 

võimalusi. 

Kooli maine ja tuntus on tõusnud. Rahulolu kooliga 

on suurenenud. Õppijate arv on kasvanud. 

Tutvustada kooli meediaväljaannetes, koostada ja 

levitada reklaamtrükiseid ning käia esinemas 

erinevates asutustes. 

Kunstikoolist teatakse rohkem. Õppijate arv on 

kasvanud. 

Hoida ja luua kontakte professionaalsete 

kunstnike, disainerite, arhitektidega, samuti 

vilistlastega. 

Kooli maine ja tuntus on tõusnud. Rahulolu kooliga 

on suurenenud. 

Teha kooli tutvustavaid videofilme ning neid 

levitada. 

Kooli maine ja tuntus on tõusnud. 

Parimatest töödest kalendripiltide jäädvustamine, 

kalendri väljaandmine. 

Kooli maine ja tuntus on tõusnud. Rahulolu kooliga 

on suurenenud. 

Paide linnaruumi elavdamine: kaubanduskeskuste 

parklates, parkides, ettevõtetes jm 

maalimine/joonistamine vms.  

Linnapildis on kunstikool nähtavam ning meie 

tegevustest teatakse rohkem. 

Töötada välja mainekujundusprogramm. Töös on mainekujundusprogramm, mille abil 

suureneb kooli tuntus ja maine. Õppijate arv on 

tõusnud. 

Kogukonna tähelepanu võitmiseks 

performance’ite ja installatsioonide korraldamine. 

Kooli maine ja tuntus on tõusnud. Rahulolu kooliga 

on suurenenud. 

Kooli ustele ja seinale uute ja atraktiivsete 

nimesiltide paigaldamine. 

Kooli sissepääse ilmestavad atraktiivsed sildid. 

Kooli tuntus on suurenenud. 

 

3.6 Töökeskkonna ja ruumiprogrammi eesmärgid 

Kunstikool asub Lai 33 endises koolimajas, kus pooles majas tegutseb Järvamaa 

Keskraamatukogu, teises osas paiknevad kunstikooli ja Paide Täiskasvanute Keskkooli 

ruumid. Osad ruumid on ristkasutuses. Koolil on suures osas olemas õppetöö toimumiseks 

vajalikud ruumid ja õppeinventar. 

 

 Maali- ja joonistamisklassides on olemas klassilauad ja -toolid, molbertid koos 

maalipukkidega, osaliselt ka esitlustehnika. Piisavalt pole kraanikausse ja valgustus ei 

vasta tervisekaitse nõuetele. 

 Keraamikatööde tegemiseks on kaks keraamikaahju, mõlemad töötavad. Klass on 

sisustatud, valgustus puudulik. 

 Käsitööklassides (koos köögiga) on olemas vastav sisustus ja õppetöövahendid. 

Puudub esitlustehnika, valgustus puudulik. 

 Foto- ja robootikaklassid on nüüdisaegselt sisustatud (projektipõhised) ning vajaliku 

tehnikaga varustatud. Vajavad edasiarendamist. 

 Endised noortekeskuse ruumid vajavad sisustamist. 

 Kunstikooli trükipress võimaldab teostada erinevates graafikatehnikates töid. 

 

Ruumide remont on toimunud etappidena pikema perioodi vältel. Kapitaalselt on renoveeritud 

maja katus ja välifassaad. Klassiruumid, kabinetid ja fuajeed on osaliselt remonditud. 

Paigaldatud on siinid õppijate loomingu eksponeerimiseks. Siiski on säilinud mitmed 

probleemid, mille lahendamisest sõltub hoone efektiivne kasutamine. Neist olulisemad on 

klassiruumide halb valgustus ning normaalse õhuvahetuse ja ventilatsiooni puudumine. 

Eesmärk on tänapäeva nõuetele vastava õpi- ja töökeskkonna väljaarendamine. 
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Kunstikool püstitab järgmised eesmärgid.   

 

1. Arendada edasi funktsionaalset ruumiprogrammi: paljud ruumid on ristkasutuses ning 

multifunktsionaalsed.  

2. Taotleda raha Lai 33 hoone õhuvahetuse ja ventilatsiooni renoveerimiseks. 

3. Jätkata õppeklasside, saali ja laoruumide renoveerimist ja sisustamist. 

 
Tegevused Tulemused, mõõdikud Ressurss 

Koostada õhuvahetuse ja ventilatsiooni 

renoveerimise projekt. 

Koostatud on projekt. Projektipõhine 

Mõõta klassiruumide valgustuse vastavust 

nõuetele. 

Mõõtmistulemused on projekti 

koostamise aluseks. 

Eelarvepõhine 

Koostada klassiruumides valgustite 

vahetamiseks vajaminev eelarve ning 

planeerida see eelarvesse. 

Klassiruumides vastab valgus 

tervisekaitsenõuetele. 

Eelarvepõhine 

Pahteldada ja värvida joonistamisklassi 

seinad. 

Klassiruumi ilmet on uuendatud. Eelarvepõhine 

Pahteldada ja värvida maaliklassi seinad. Klassiruumi ilmet on uuendatud. Eelarvepõhine 

Soetada esitlustehnika soetamine kolme 

klassiruumi. 

Klassiruumid on vajaliku 

esitlustehnikaga varustatud. 

Eelarvepõhine 

(õppijate 

õppetasust) 

Paigaldada kahte klassiruumi valamud koos 

kappidega. 

Klassiruumides on olemas vajalik 

veevarustus.  

Eelarvepõhine 

Korrastada keldrid, varustada need 

valgustusega. 

Keldrite olukord vastab kehtestatud 

korrale. 

Eelarvepõhine 

 

4. ARENGUKAVA ÜLE VAATAMINE JA MUUTMINE 

Vastavalt Paide Linnavolikogu 18. aprilli 2019 määruse nr 11 „Paide Kunstikooli 

põhimäärus“ § 6 alusel peab koolil olema arengukava. Paide Kunstikooli arengukava on 

koostatud viieks aastaks. Igal aastal vaadatakse arengukava üle ja vajadusel viiakse sisse 

muudatused järgnevatel põhjustel: 

 

 kui muutunud on siduvad õigusaktid, sh Paide linna arengukava; 

 kui haridusasutuse staatus muutub; 

 kui õppenõukogu või hoolekogu teeb vastavasisulise ettepaneku. 

 


