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SISSEJUHATUS
Paikuse Huvikooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja
valdkonnad, tegevuskava neljaks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Käesolev
arengukava on koostatud ajavahemikus märts 2013 – november 2013.
Arengukava eesmärgiks on:
-

lähtepunkti määratlemine;

-

Paikuse huvikooli üldiste arengusuundade väljatoomine;

-

tegevuskava planeerimine ajavahemikus 2014 – 2017.

Antud arengukava tuleb pidevalt edasi arendada, kaasates protsessi kooli hoolekogu,
vallavolikogu, õpetajad, õpilased ja vanemad. Arengukava täitmist analüüsitakse ja täiendatakse
ning tehakse muudatusi kooli õppenõukogu ja hoolekogu poolt iga aasta lõpus. Arengukava
alusel koostatakse kooli iga-aastane üldtööplaan ja eelarve.
Paikuse Huvikooli arengukava aluseks on võetud:
-

Huvikooli seadus, jõustunud 01.09.2007;

-

Paikuse valla arengukava 2011 – 2016;

-

Paikuse Huvikooli põhimäärus;

-

Paikuse Põhikooli arengukava aastateks 2012-2014.

Kooli arengukava on õpetajaskonna, hoolekogu, õpilaste koostöö tulemus. Hariduspoliitika
kujundamisel arvestatakse lapsevanemate, õpilaste ning teiste huvigruppide algatusi ning
ettepanekuid õppekorralduse, õppekava- ja keskkonna arendamisel.
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1. PAIKUSE HUVIKOOL
1.1. Üldandmed
Paikuse Huvikool asub Paikuse vallas Pärnumaal, aadressil Paide mnt 19.
Registrikood: 75035022
Kooli telefonid:
44 52 120

üldtelefon

52 00 488

direktor

Kooli kodulehekülg: http://paikusehuvikool.eu
E-posti aadress: monika@haridus.eu
Koolitusluba: nr 4459HTM (välja antud 30.03.2007. a ministri käskkirja nr 266 alusel).
Omandivorm: munitsipaalkool.
Asjaajamis- ja õppekeel: eesti keel
1.2. Kooli ajalugu
01.03.2007

Paikuse vallavalitsuse määrusega asutatakse Paikuse Vallavalitsuse hallatava

asutusena Paikuse Huvikool ja kinnitatakse põhimäärus.
30.03.2007

Haridus-

ja

Teadusministeeriumi

koolitusluba

huvihariduse

pakkumiseks

õppekava „Kunst“ järgi.
08.09.2007

algab lahtiste uste päevaga 1. õppeaasta Paikuse huvikoolis. Neljas õppegrupis

õpib 56 õpilast.
09.10.2008

Haridus-

ja

Teadusministeeriumi

koolitusluba

huvihariduse

pakkumiseks

huvihariduse

pakkumiseks

õppekavade „Draamaõpetus“ ja „Multimeedium“ järgi.
Veebruar 2009 alustavad tööd täiskasvanud õppijate grupid.
13.06.2011

Haridus-

ja

Teadusministeeriumi

koolitusluba

õppekavade „Avar loodus“ ja „Tehnoloogiaõpetus“ järgi.
16.05.2012 lõpetab kunsti huviala 1. lend.
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1.3. Tegevuse õiguslikud alused
Paikuse huvikool tugineb oma tegevuses järgmistele õigusaktidele:
-

Paikuse Huvikooli põhimäärus;

-

Eesti Vabariigi haridusseadu, vastu võetud 23.03.1992;

-

Huvikooli seadus, vastu võetud 21.12.2006;

-

Täiskasvanute koolituse seadus, vastu võetud 10.11.1993.
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2. PAIKUSE HUVIKOOLI MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED
2.1. Missioon
CARPE DIEM – kasuta aega!
Kasuta aega oma annete arendamiseks ning uute teadmiste ja oskuste omandamiseks igas
vanuses.
2.2. Visioon
Paikuse Huvikool loob võimaluse kodukohas tegeleda loovaladega. Mida paremad tingimused
õnnestub luua selleks, et eeldused kujuneksid võimeteks, seda suuremad on väljavaated olla
edukas.
2.3. Põhieesmärk
Paikuse Huvikooli põhieesmärk on olla avatud, individuaalsust väärtustav, koostöövalmis ja
muutumisvõimeline Paikuse valla loometegevuse keskus traditsioonilise kohaliku oskusteabe
edasiandmiseks.

2.4. Põhiväärtused
Paikuse Huvikooli põhiväärtused on:
- avatus,
- hoolivus,
- koostöövalmidus,
- positiivsus,
- pühendumus,
- professionaalsus,
- loovus,
- isikupärasus.
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3. HETKESEIS
3.1. Õpilased
Paikuse vald on üks vähestest omavalitsusüksustest, kus kooli astuvate õpilaste arv ei ole
aastatega vähenenud. Arvestada saab ka Sindi Gümnaasiumi teeninduspiirkonda jäävate
õpilastega, kes elavad Paikuse valla vahetus ümbruses. Arvestades Paikuse Põhikooli õpilaste
arvu 2013/2014 õppeaastal (437), on olemas piisav potensiaal gruppide täituvuseks Paikuse
Huvikoolis.
Väljaspool Paikuse valda elavate laste osalemine kooli õppetöös on reguleeritud Paikuse valla ja
teiste omavalitsuste vaheliste lepingutega. Käesoleval õppeaastal õpib koolis õpilasi, kelle
elukoht rahvastikuregistri andmetel on lisaks Paikuse vallale Sindi linn, Tori vald, Pärnu linn,
Tahkuranna vald.
2013/2014. õ. a. õpib Paikuse Huvikoolis õpilast.
Kunstiosakonna eelkooli noorem aste

16 õpilast

Kunstiosakonna eelkooli vanem aste

32 õpilast

Kunstikooli ettevalmistusklass

13 õpilast

Kunstikooli 1. klass

4 õpilast

Kunstikooli 2. klass

5 õpilast

Kunstikooli 3. klass

2 õpilast

Kunstikooli 4. klass

5 õpilast

Multimeedium noorem aste

10 õpilast

Multimeedium

7 õpilast

Loovus- ja draamaõpe

18 õpilast

Tehnoloogiaõpetus

10 õpilast

Avar loodus

13 õpilast

Arvutiga kooli

21 õpilast

Inglise keel

19 õpilast

Õpilaste arv on kasvanud võrreldes eelmise arengukava perioodiga (2010-2013) 52 õpilaselt 120
õpilaseni.
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Paikuse Huvikooli all töötavas hobikoolis õpib 2013/2014 õppeaastal 60 täiskasvanud õppijat.
Klaasikursus

4 õpilast

Maalikursus

23 õpilast

Keraamikakursus

24 õpilast

Käsitöökursus

9 õpilast

Huviala õpperühmi on lisandunud igal aastal.
Õppeaasta

Huvikool

Hobikool

2007/08

3

-

2008/09

6

4

2009/2010

8

5

2010/2011

10

6

2011/2012

13

5

2012/2013

16
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Seisuga 1. oktoober 2013 on huvikoolis õpperühmi 19 ja hobikoolis õpperühmi 6.

3.2. Õpetajad
Kooli struktuur sisaldab 3,5 õpetaja ametikohta, mis on kaetud kokku 9 õpetajaga.
Erialane keskharidus

1

Erialane kõrgharidus

8

Pedagoogiline kõrgharidus

6

Magistrikraad

3

Õppetundide normkoormus ühe õpetaja ametikohal on 24 tundi nädalas. Tööaeg koos üldtööajaga on 35
tundi nädalas. Tööaja kasutamise aluseks on tunniplaan.
Õpetajate töötasu on võrdsustatud üldhariduskoolide õpetajate töötasuga (2013/14 õppeaastal 715 eurot).
Keskmine vanus on 45 aastat.
Koolil on oma koristaja.
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Kooli juhib direktor. Koolil on 7 liikmeline hoolekogu, mis suunab huvikooli tegevust ja teeb
ettepanekuid kooli direktorile ja kooli pidajale.

3.3. Hoone ja territoorium
Huvikooli kasutada on tööõpetusmaja 1. korrusel kaks ruumi: keraamikaateljee ja keraamika
põletamise/glasuurimise ruum. 2. korrusel asuvast kolmest klassiruumist on huvikooli kasutada
kaks. Neis asuvad joonistusklass ja multimeedia/loenguruum, kus saab läbi viia ka draama- ja
loovusõpetuse tunde. Põhikooli peamaja 1. korrusel on sisustatud ruum kangastelgedel
kudumiseks. Tehnoloogiaklassi (1. korrusel) ja kunstiklassi (2. korrusel) ning üldkasutavaid
ruume kasutame põhikooliga kahasse. Lisaks on põhikooli peamaja 1. korrusel (käsitööklassi
vastas)

sisustatud

Huvikoolil

on

omaette

ruum
sissepääs

ja

kangastelgedel

elektrooniline

valve.

Läbikäik

kudumiseks.
huvikoolimajast

algklassidemajja on kujundatud näituseruumiks.
3.4. Finantseerimine
Paikuse Huvikool omab Haridusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba. Kooli tulubaas
moodustub kohaliku omavalitsuse toetusest ja osalustasust. Lisaks hangitakse rahalisi vahendeid
projektidest. Eelmisel arengukava perioodil (2010-2013) sai kool vahendeid alljärgnevatest
projektidest:
2009. a Norra-EMP regionaalarengu toetusskeemist 507706,90 EEK projektile „Loometegevuse
keskuse arendamine käsitööga tegelemiseks“.
2012. a Leader Eesti Rohelise Jõemaa Koostöökogu toetus „Tehnoloogiaklassi puutöövahendite
soetamine“ 3200,82 eurot.
2012 ja 2013 huvikoolidele vahendite soetamiseks mõeldud projektikonkurss „ Varaait“.
2012 – trükipressi ostmine, toetus 1484 eurot.
2013 – kvaliteetse fototehnika (peegelkaamera) ostmine, toetus 700 eurot.
Osalustasu suurus Paikuse Huvikoolis on 60 eurot õppeaastas. Huviringis ja Hobikoolis
osalemine 3,20 eurot kuus (Paikuse Vallavalitsuse korraldus 28.01.2013 nr 27).
Eelmise arengukava perioodi jooksul tõusis osalustasu 2,50 eurot ehk 4 %.
3.5. Kooli arengut soodustavad tegurid:
Tugevused

-

Kooli soodne asukoht
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-

Õpilaste arvu kasv

-

Kvalifitseeritud kaader

-

Head töötingimused

-

Vallapoolne toetus

-

Kaasaegse infotehnoloogia rakendamine

-

Head enesetäiendusvõimalused

-

Perspektiiv (paranevad töötingimused)

-

Ühtne meeskond

-

Töötajad teavad oma ülesandeid, otsustus- ja vastutuspädevust

-

Demokraatlik juhtimine

-

Huvigruppide positiivne toetus

-

Konkurentsivõimeline palk

-

Võimalus õppida mitmel erialal

3.6. Kooli arengut takistavad tegurid:
Nõrkused

- Personali koosolekuteks ühise aja leidmine
- Linnalähedus: õpilased võivad valida eriala, mida huvikoolis pole
- Vald rahastab vaid ühes huvikoolis õppimist
- Vanemate vähene huvi kooli arendustegevuses osalemise vastu
3.7. Väliskeskkonnast tulenevad võimalused ja ohud:
Võimalused

- Kooli õpilaskond kasvab - kooli rahastatus suureneb
- Kooli maine tõuseb
- Täiskasvanute õppe laiendamine
- Kooli soodne asukoht ja ajakohastatud ruumid
- Koostöö erinevate haridusasutuste ja valla asutustega
- Sujuv koostöö põhikooliga ühiste ruumide kasutamisel
- Projektide kaudu saadavad ressursid
- Kooli avatus, kooliruumide kasutamine ka õppetööväliselt
- Linnalähedus: võimalus külastada näitusi, kunstiüritusi
10

- Infotehnoloogiavahendite järjest suurem kättesaadavus
- Omavalitsuse tugev toetus
- Õppevahendite täiendav muretsemine
- Valikute mitmekesisus
Ohud

- Linnaläheduse negatiivne mõju- laps läheb sinna, kus saab rohkem valikuid teha
- Hariduspoliitika (stabiilsuse puudumine) riigis. Lubatud huvikoolide rahastamist ei
toimu.
- Seadustest, määrustest tulenevad liig reglementeeritud ettekirjutused
- Majanduslikel põhjustel ei ole vanematel võimalik tasuda osalustasu
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4. KOOLIARENDUSE TASANDID
Kooliarendus toimub neljal tasandil:
1. Õppeasutuse tasand
a. Materiaalsed ressurssid
b. Õppekava
c. Avalikud suhted
d. Juhtimine
2. Personali tasand
3. Huvigruppide tasand
4. Õpilaste tasand
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5. 2010 – 2013 ARENGUKAVA ANALÜÜS
5.1 Õppeasutuse tasand
Eesmärk

Tulemus

Materiaalsed ressurssid
On ellu viidud projekt „Loometegevuse
keskuse arendamine käsitööga tegelemiseks“.

Kaasaegselt on sisustatud keraamikaateljee ja
multimeediaruum nii mööbli kui tehniliste
vahenditega. Paranenud on tingimused
multimeediumi ja kunsti huviala õpetamiseks.

Stabiilne ja kiire internetiühendus.

Koolil on WIFI ühendus, internetti saab
kõikjal huvikoolis.

Õueala korrastamine.

Huvikooli sisehoovi on istutatud põõsaid
(maranad ja kikerpuud) ja puid (kastan ja
kask). Kaks korda aastas toimub kooli
töötajate ja õpilaste heakorrapäev.

Koolis toimub professionaalne graafikaõpe.

Koolil on oma näitusesaal, kus saab õpilaste
töid eksponeerida.

Kooli leidmise hõlbustamiseks on paigaldatud
viidad ja silt.
Huvikoolidele vahendite soetamiseks mõeldud
projektikonkursi „Varaait“ raames muretseti
koolile trükipress graafikaõppe tagamiseks.
Toetus 1484 eurot 2012. aastal.
Näitusesaaliks kohandati läbikäik
huvikoolimajast algklassidemajja. Paigaldati
siinid tööde riputamiseks.

Parendustegevused:
1. WIFI süsteemi ebakindluse tõttu võib internetiühendus õppetunni ajal kaduda.
Süsteem vajab täiustamist.
2. Koolini teed juhatavad suunaviidad on liiga väikesed. Välisseinale (1. ja 2.
korruse vahele) kooli nimega sildi paigaldamine.
3. Näituseruum ei ole atraktiivne ja asub vähestele ligipääsetavas kohas.
Näitusesaali atraktiivseks muutmine.
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Eesmärk

Tulemus

Õppekava
Õppekava on avatud. Erialade valiku
suurendamine.

Erialade valik on mitmekesistunud.
Arengukava perioodil lisandus 4 uut
õppekava.

Parendustegevused:
1. Kunsti huviala õppekava on aegunud ja meie kooli õpilaste vanuselist koosseisu
arvestades liiga mahukas ja raske. Uue kunsti õppekava tegemiseks töörühma loomine ja
õppekava koostamine.
2. Kõigi huvialade õppekavade ülevaatamine ja kaasajastamine.

Eesmärk

Tulemus

Avalikud suhted
Paikuse Huvikool on positiivselt meedias
kajastatud.

Paikuse Huvikooli tegemisi on kajastanud
Pärnu Postimees, Pärnu Raadio, Paikuse
Postipaun, portaalid Delfi ja Koolielu.

Paikuse Huvikool viib läbi iga-aastase
ülevabariikliku kunstikonkursi.

2012. aasta sügisel kuulutasime kooli viienda
sünnipäeva raames välja ülevabariikliku
kunstikonkursi „Minu esimene e-portfoolio“.

Paikuse Huvikooli õpilased osalevad näitustel
ja konkurssidel.

Eriti aktiivne on kunsti huviala õpilaste
osavõtt konkurssidest ja näitustest.
Konkurssidel ja võistlustel on igal aastal
saavutatud auhinnalisi kohti.

Parendustegevused:
1. Pidev uudisnuppude saatmine meediasse kooli tegemiste, kordaminekute ja
õppimisvõimaluste kohta.
2. Ülevabariikliku kunstikonkursi statuudi ja teavituse ülevaatamine.
3. Kooli ülevaatenäituse aja paikapanemine ja näituseruumi tagamiseks
koostööpartneri leidmine.
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Eesmärk

Tulemus

Juhtimine
Paikuse Huvikoolis on demokraatlik ja
stabiilne juhtimine.

Töötajate ja huvigruppide arvamustega
arvestatakse.
Loodud on vanemate list, mille kaudu toimub
info jagamine.

Parendustegevused:
1. Personali koosolekuteks ühise aja leidmine , personali koosolekute läbi viimine vähemalt
neli korda aastas.

5.2. Personali tasand
Eesmärk

Tulemus

Paikuse Huvikoolis on kompetentne ja
kvalifitseeritud õpetajaskond.

Õpetajatel võimaldatakse osaleda koolitustel,
mis tõstavad nende professionaalseid oskusi.

Toimib personali tunnustamissüsteem.

Personali tunnustatakse direktori käskkirjaga
heade töötulemuste eest.

Parendustegevused:
1. Töögrupi moodustamine personali tunnustussüsteemi väljatöötamiseks.
5.3. Huvigruppide tasand
Eesmärk

Tulemus

Rahulolu kooliga.

100% küsitlustele vastanutest on kooliga
rahul.

Kodulehe kaasajastamine.

Valmis uus koduleht.

Parendustegevused:
1. Uue huvigruppidele mõeldud veebipõhise rahuloluküsitluse vormi väljatöötamine.
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5.4. Õpilase tasand
Eesmärk

Tulemus

Õpilaste arv Paikuse Huvikoolis kasvab.

Õpilaste arv on kasvanud võrreldes eelmise
arengukava perioodiga ( 2010-2013) 52
õpilaselt 120 õpilaseni.

Traditsiooniliste ürituste jätkamine.

Koolil on oma traditsioonid: lahtiste uste päev
septembris, kunstipäev kooliaasta lõpus,
õppesõidud ja -käigud, kunsti- ja
praktikalaagrid, heakorrapäevad kaks korda
aastas, aastalõpupidu.

Parendustegevused:
1. Põhikooli 2. ja 3. astme vanuses õpilaste osaluse suurendamine, nende jaoks huvialade
atraktiivsemaks muutmine.
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6. ARENGUKAVA TÄIENDAMISE JA MUUTMISE KORD
Paikuse Huvikooli arengukava on pidevalt uuenev ja täienev dokument.
Paikuse Huvikooli arengukava muutmised ja täiendused arutatakse läbi õppenõukogus,
hoolekogus iga järgneva aasta novembrikuus. Kinnitatakse õppenõukogu otsusega.
Arengukava kinnitab Paikuse valla volikogu.
Arengukava on kõigile huvilistele kättesaadav kooli koduleheküljel, valla raamatukogus ja kooli
õpetajate toas.
Paikuse Huvikooli arengukava kuulub muutmisele seoses:
- haridusalase seadusandluse muudatustega;
- muudatustega õppekavas;
- koolivõrgu korrastamise muudatustega;
- muudatustega kooli investeeringutes;
- kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega.
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7. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2014-2017
STRATEEGILISED EESMÄRGID
7.1. Õppeasutuse tasand

Strateegiline eesmärk
1. Materiaalsed ressurssid
1.1. Stabiilne ja kiire
internetiühenduse
tagamine, riistvara ja
tarkvara vajaduspõhine
suurendamine.
1.3. Kooli visuaalselt nähtavaks
muutmine.

1.4. Koolil on oma näitusesaal,
kus saab õpilaste töid
eksponeerida

Tegevus

Tulemus

2014

2015

2016

2017

Vastutaja

Tehniliste vahendite soetamine ja
paigaldamine.

Internetti saab kasutada tõrgeteta
kõikjal huvikoolis.
Koolil on olemas vajaduspõhine
riistvara ja tarkvara.

X

X

X

X

direktor,
multimeediumi
õpetajad

Tänavapoolsele välisseinale 1. ja
2. korruse vahele kooli nimega
sildi (reklaamtahvli)
paigaldamine.
Paikuse Põhikooli
algklassidemaja ja Paikuse
Huvikooli ühendava näitusesaali
võimaluste täiustamine.
Automaatselt avaneva ukse
põhikooli ja huvikooli vahele
paigaldamine.
Vitriinkappide 3D teoste

Kool on tulijatele hõlpsasti leitav.

Olemas visuaalselt nauditav
näitusesaal.

X

direktor,
kompositsiooni
õpetaja
X

X

X

direktor
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eksponeerimiseks hankimine.
2. Õppekava
2.1. Õppekava on avatud
2.2. Erialade valiku
suurendamine

3. Avalikud suhted
3.1. Paikuse Huvikool on
positiivselt meedias kajastatud.

3.2. Paikuse Huvikool viib läbi
ülevabariikliku kunstikonkursi.
3.3. Paikuse Huvikooli õpilased
osalevad näitustel ja
konkurssidel.

3.4. Paikuse Huvikooli kunsti
huvialal on iga-aastane
ülevaatenäitus.
4. Juhtimine
4.1. Paikuse Huvikoolis on

Kõigi huvialade õppekavade
ülevaatamine ja kaasajastamine.
Võimaluste otsimine erialade
valiku suurendamiseks,
motiveeritud õpetajate leidmine,
uute õppekavade kirjutamine,
tähelepanu põhikooli 2. ja 3.
astme õpilastele.

Uuenenud õppekava.

X

X

X

X

Uued erialad.

X

X

X

X

Pressiteadete saatmine, uudiste
edastamine.
Sotsiaalmeedias osalemine.

Ilmuvad artiklid kirjutavas
pressis, intervjuud ja uudised
raadio- ja telejaamades.
Infot jagatakse sotsiaalmeedias.
Paikuse Huvikoolil on oma
kunstikonkurss.

X

X

X

X

Paikuse Huvikool on tuntud oma
professionaalse ja loomingulise
külje poolest.

X

X

X

X

direktor,
õpetajad

Kooli kunsti huviala
ülevaatenäitus muutub
traditsiooniks.

X

X

X

X

direktor, kunsti
huviala
õpetajad

Töötajate ja huvigruppide

X

X

X

X

direktor

Ülevabariikliku kunstikonkursi
statuudi ja teavituse protsessi
väljatöötamine.
Sobivate konkursside leidmine,
neil osalemine.
Ülevaatenäituste korraldamine
koolis, vallas, Pärnu linnas ja
mujal.
Kooli ülevaatenäituse kindla aja
ning koha ja koostööpartneri
leidmine, kokkulepete sõlmimine.
Töötajate ja huvigruppide

X

direktor,
õpetajad
direktor

direktor,
multimeediumi
huviala õpetaja
direktor,
õpetajad
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demokraatlik ja stabiilne
juhtimine.

kaasamine otsustusprotsessidesse. arvamustega arvestatakse.
Arenguvestluste läbiviimine
personali hulgas.

Töötajad peavad juhtimist
demokraatlikuks.

X

X

X

X

direktor
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7.2. Personali tasand

Strateegiline eesmärk

Tegevus

Tulemus

1. Paikuse Huvikoolis on

Õpetajate koolitustel,

Kõik õpetajad osalevad vähemalt

kompetentne ja kvalifitseeritud

konverentsidel, seminaridel

kahel koolitusüritusel õppeaastas.

õpetajaskond.

osalemine.

Memod teistele õpetajatele.

2014

2015

2016

2017

Vastutaja

X

X

X

X

direktor

X

X

X

X

direktor,

Kokkuvõtete tegemine teistele
õpetajatele koolitustel õpitust.
2. Toimiv koostöö teiste

Partner -(sõprus)koolide

Toimiv koostöö, õpetajate vahetus.

huvikoolidega.

leidmine kodu- ja välismaal.

3. Toimib personali

Personali tunnustamissüsteemi

tunnustamissüsteem.

välja töötamiseks töögrupi

õpetajad,

moodustamine.

direktor

õpetajad
Personali tunnustatakse.

X

hoolekogu,
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7.3. Huvigruppide tasand

Strateegiline eesmärk
1. Rahulolu kooliga

2. Koduleht on informatiivne ja

Tegevus

Tulemus

Huvigruppidele mõeldud uue

Vähemalt 95% küsitlustele

veebipõhise rahuloluküsitluse

vastanutest on kooliga rahul.

2014

2015

X

2016

2017

X

Vastutaja
direktor,
multimeediumi

väljatöötamine.

huviala

Rahuloluküsitluste läbiviimine.

õpetajad

Leida kodulehele moderaator.

atraktiivne.

Kaasaegne ja informatiivne

X

X

X

X

multimeedia

koduleht, kus on muuhulgas ka

õpetajad,

pildigalerii huvialade lõikes.

erialade
õpetajad

7.4. Õpilase tasand

Strateegiline eesmärk

Tegevus

Tulemus

2014

1. Motiveeritud õpilased

Kaasaegsete õppemeetodite

Õpilaste arv huvikoolis ei vähene. X

Paikuse Huvikoolis.

rakendamine. Õppeprotsessi

Väljalangevus on väike

mitmekesistamine ja õpilaste

(mitte enam kui 10%)

2015

2016

2017

Vastutaja

X

X

X

direktor

X

X

X

direktor,

kaasamine.
Individuaalne lähenemine õpilastele.

Väljalangevust ei ole

X
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õpivõlgnevuste pärast.
2. Traditsiooniliste ürituste

Sügisese lahtiste uste päeva, õppeaasta Õpilased hindavad traditsioone ja

jätkamine.

lõpus Kunstipäeva, kunstilaagrite,

õpetajad
X

X

X

X

osalevad üritustel

direktor,
õpetajad

kunstinäituste külastuste, õppesõitude
läbiviimine.
3. Uutele traditsioonidele ja

Ideede kogumine, töörühmade ja

Tekivad uued traditsioonid.

üritustele aluse panemine

tegevuskavade moodustamine.

Viiakse läbi õpilasi liitvaid

X

X

X

X

direktor,
õpetajad

üritusi.
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