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1. Sissejuhatus
Audru Huvialakeskuse arengukava on dokument, mis kaardistab huvikooli
hetkeolukorra, sõnastab õppetöö eesmärgid, määrab arengusuunad ja kavandab
vastava tegevusplaani.
Audru Huvialakeskuse arengukava lähtub Audru Huvialakeksuse põhimäärusest.
Arengukava viiakse ellu Audru Huvialakeskus töötajate, õpilaste, lapsevanemate,
hoolekogu ja Audru Vallavalitsuse koostöös.

2. Taustainfo
2.1. Üldandmed
Audru Huvialakeskus on Audru valla hallatav haridusasutus.
Kooli nimi on Audru Huvialakeskus (reg. number 75033023).
Kooli aadress: Lihula mnt 10, Audru 88301, Pärnumaa
Telefon 44 64 326
Kooli õppetöö toimub ka Jõõpre Põhukooli, Lindi Lasteaed-Algkooli, Aruvälja
Lasteaed-Algkooli ja Audru Lasteaia ruumides.
Kooli õppetöö on korraldatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, Audru
vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidele, sealhulgas Audru valla arengukavale
ning kooli põhimäärusele.
Kool tegutseb haridus- ja teadusministri kinnitatud koolitusloa alusel ning on
registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ja Eesti
Hariduse Infosüsteemis.
EHIS-es registreeritud õppekavad on:
Klaver - huviõpe
Klassikaline kitarr - huviõpe
Plokkflööt - huviõpe
Saksofon - huviõpe
Muusika eelkool - huviõpe
Kunsti - huviõpe
Kunsti eelkool - huviõpe
Õppetöö vormid on individuaalne ja/või grupitöö.
Audru vald on mittetulundusühingu Eesti Muusikakoolide Liit liige.

2.2. Kooli teeninduspiirkond
Kooli teeninduspiirkonnaks on Audru vald.

2.3. Ajalugu
Audru Huvialakeksus alustas tööd 1. septembril 2005 Audru Keskkooli ja Jõõpre
Põhikooli ruumes. Lindi Lasteaed-Algkoolis alustati tööd 1. oktoobrist 2006, Aruvälja
Lasteaed-Algkoolis 1. septembrist 2010. Eelnevalt tegutses Audru Keskkooli juures

muusikaklass (2002-2004), mille õpilased toodi üle
Audru Huvialakeskuse
muusikaosakonda.
Audru Keskkooli muusikaklass alustas tegevust 1. septembril 2002.a. Õppima asus 20
õpilast (neist 2 täiskasvanut): 14 klaveri-, 1 saksofoni-, 5 kitarri erialal. Töötas 3
muusikateooria rühma. Igal õpilasel oli nädalas 1 eriala tund ja 1 muusikateooria tund.
Klassi lõpetas 19 õpilast. Õpetajaid oli 2002-2003 õppeaastal 5.
Aastatel 2003-2004 alustas Audru Keskkooli muusikaklassis õpinguid 30 õpilast
(neist 2 täiskasvanut). Klaverit õppis 18 õpilast, kitarri 7 , trummi 3, saksofoni 1 ja
klarnetit 1. Töötab 5 muusikateooria rühma.
Õpetajaid on 6.
2004-2005 õppis muusikaklassis 32 õpilast. Õpetajaid oli 7.
Aastal 2005 alustati tööd muusika- ja kunstiosakondades.
Kunstiosakonna õpilaste arv:
Audru osakond

Jõõpre osakond

2005/2006

17

11

2006/2007

21

14

2007/2008

34 (2 rühma)

30 (2 rühma)

2008/2009

25 (2 rühma)

20 (2 rühma)

2009/2010

33 (2 rühma)

29 (2 rühma)

Muusikaosakonna õpilaste arv:
klaver klassikalin plokkfkööt
e kitarr

trummid

saksofon

bänd

2005/2006

26

9

-

2

1

4

2006/2007

28

11

2

1

-

4

2007/2008

27

11

4

1

1

4

2008/2009

41

8

2

2

1

4

2009/2010

32

16

2

-

-
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Õpetajate arv:
muusikaosakond

kunstiosakond

2005/2006

9

4

2006/2007

6

4

2007/2008

8

4

2008/2009

9

6

2009/2010

7

6

2.4. Õppetöö
Õppetöös lähtutakse kooli õppekavast. Üldine tunnijaotusplaan näitab õppetöö
kohustuslikku osa ja diferentseerimise võimalusi. Õppesisu ja õpitulemused on
määratud klassiti.

Õppetundide aega kasutatakse võimalikult otstarbekalt ning läbimõeldult. Klasside ja
rühmade täituvused õppurite arvu osas on erinevad. Õppekavade ja ringide avamisel
arvestatakse võimalusel laste ja nende vanemate soove. Õppetöö paindlik korraldus
võimaldab neil omandada erinevaid õppekavu.

2.5. Õppestruktuur
Koolis on muusika- ja kunstiosakond, mille tegevus on üles ehitatud huvialaliikide
kaupa.
Õppeaeg muusikaosakonnas on seitse aastat.
Muusikaosakonna ainekavasse kuuluvad:
klaver;
klassikaline kitarr;
plokkflööt, saksofon
rühmaained – solfedžo, muusikalugu.
Õppeaeg kunstiosakonnas on 4 aastat.
Kunstiosakonna ainekavasse kuuluvad:
maal;
joonistamine;
kompositsioon
vormiõpetus (skulptuur)
kunstiajalugu
Alates 2010 sügisest toimib kunstiosakonna all ka lasteaia loovring ning täiskasvanute
maalikursus.

2.6. Õppetehniline baas
Huvialakeskus kasutab Audru Keskkooli, Jõõpre Põhikooli, Lindi Lasteaed-Algkooli,
Aruvälja Lasteaed-Algkooli ja Audru lasteaia ruume. Enamasti on ruumid mõeldud
õppetööks. Audru KK “vana osa” ei vasta hetkel tänapäeva nõuetele ja nõuab
põhjalikku renoveerimis ning valgustuse, ventilatsiooni ja helikindluse
normidega vastavusse viimist. Antud majaosa ruumides asuvad klaveri-, kitarri- ja
kunstiklass. Renoveerimise tulemusena oleks võimalik avada keraamika-, kokanduse, pilli- ja rühmatundide, keeleõppe- ja meediaklass, bändiruum jm
Koolil on olemas järgmised pillid ja tehnilised õppevahendid:
pianiino – 2
klassikaline kitarr – 2
elektrikitarr – 1
kitarrivõimendi - 1
basskitarr – 1
bassi võimendi – 1
trummikomplekt kõlarid – 2
helivõimenduspult – 1
mikrofonid – 3
viltimismasin – 1
Klaveriõppes kasutatakse koolides olemasolevaid pianiinosid, kitarrid ja plokkflöödid
on õpilastel isiklikud. Jõulu- ja kevadkontsertidel kasutatakse keskkooli
kabinetklaverit.

Kooli direktoril on kasutada üks arvuti, printer/skänner/paljundusmasin. Koolides on
internetiühendus.
Kunstiosakonnal on olemas õppe- ja ringitööks vajalikud materjalid ja töövahendid.
Õppevahendite varu täiendatakse vastavalt vajadusele pidevalt. Audru majja on vaja
keraamika- ja klaasiahju, molberteid jm

2.7. Õppenõukogu ja hoolekogu
Õppenõukogu moodustavad kõik pedagoogid. Õppenõukogu käib koos regulaarselt
vastavalt tööplaanile ja lahendab õppetööd puudutavaid küsimusi. Koosolekute kohta
vormistatakse protokollid. Õppenõukogus arutatakse kooli õppekava, arengukava,
üldtööplaani, tegevuskava, kodukorda ning õpilaskonna, vanematega tehtava koostöö
ning muu õppe- ja kasvatustööga seotud küsimusi. Koolis on kehtestatud kodukord ja
töökorralduse reeglid. Väljatöötamist vajab õppurite ja õpetajate töö stimuleerimise
kord.
Kooli hoolekogu töötab vastavalt hoolekogu põhimäärusele. Koolil on ülevaade
vanemate soovidest. Vanemate esindajad osalevad kooli hoolekogu ja
atesteerimiskomisjoni töös.

2.8. Traditsioonid
Osaletakse järgmistel üritustel:
Kevadised kunstilaagrid koos Paikuse Huvikooliga
Piirkondlik klaveriansamblite festival
Vabariiklikel jm kunstikonkurssidel
Korraldatakse järgmisi üritusi:
jõulukontserdid;
kevadkontserdid;
pidevalt vahetuvad kunstiosakonna tööde näitused Audru Keskkoolis, Jõõpre
Põhikoolis;
Õppeaasta ülevaatenäitus ja jõulunäitus maakonna ja linna erinevates paikades;
kunstiosakonna õppurite suvised praktikalaagrid.

2.9. Finantseerimine
Kooli ülalpidamisega seotud kulud kaetakse Audru valla eelarvest.
Lisafinantseerimiseks kirjutatakse projekte sihtkapitalidele ja teistele fondidele nagu
näiteks Eesti Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupp, Eesti Kultuurkapitali
sihtkapitalid, Eesti Muusikakoolide Liidu projektikonkursid „Huvihariduse
arendamine muusika ja kunsti valdkonnas“, Hollandi heategevusfond “Päikeselill”,
Hasartmängumaksu Nõukogu jm

3. Arengukava üldeesmärk ja prioriteedid
Arengukava üldeesmärk on planeerida kooli tegevust nii, et see vastaks õppekavas
kehtestatud nõuetele ja looks lastele paremad võimalused huvitegevuseks.
Arenguprioriteedid on:
• olemasolevate huvialade ja õppesuundade edasine arendamine ja uute lisamine
(solistiõpe, pärimusmuusika, akordion jm);

•
•

•
•

kaasaegse, esteetilise ja turvalise õpikeskkonna loomine;
innovaatiliste õppevahendite kasutamine õppetöös ning kaasaegsete õpetamisja õppemeetodite rakendamine (klaasi- ja savipõletusahi, arvutimuusika
programmid);
senisest enam muusika ja kunsti huviala õppeprotsessi kvaliteedi tõstmisele
keskendumine;
osalemine kohaliku kultuurielu edendamisel.

3.1. Missioon
IGAKÜLGSE
ISIKSUSE
ARENDAMINE
NING
EETILISTE
ESTEETILISTE OMADUSTE KASVATAMINE LASTES.'

JA

Toetudes paindlikule õppekavale anda erinevate õppevormide kaudu Audru valla
lastele nõuetekohane individuaalseid võimeid arvestav muusika- ja kunstialasele
huvihariduse õppekavale tuginev haridus.

3.2. Visioon
Püsida areneva koolina Eesti kultuurimaastikul.
Pakkuda huviõppe õppekavale toetuvat muusika- ja kunstiõpet ning muud
huvitegevust.
Märgata andekat last ja toetada tema individuaalset arengut.
Olla kohaliku kultuurielu edendaja.

3.3. Õppekasvatustöö eesmärgid
Olemasoleva süsteemi säilitamine ja kaasajastamine.
Stabiilse õpilaskonna säilitamine.
Muusika- ja kunstiõppe vajalikkuse propageerimine.
Kaasaegse õppe- ja töökeskkonna kujundamine.
Õppevahendite uuendamine ja kaasajastamine.
Väärtmuusika traditsioonide säilitamine ja edasikandmine.
Huvikooli õpetaja staatuse väärtustamine.
Nüüdisaegse, sihtrühmade vajadusi arvestava kooli maine saavutamine.

3.4. Arendustegevus
Põhieesmärgiks on määratleda prioriteetsed arengusuunad materiaaltehnilise- ja
infotehnoloogilise baasi uuendamise, õppevahendite ja –sisseseadete täiendamise osas
arvestades õppetöö kaasajastamist.
Ülesanded
2010 2011 2011 Teostaja,
vastutaja
AHK puudutava dokumentatsiooni
arhiveerimine

+

+

+

Direktor

Info kajastamine koolide kodulehekülgedel

+

+

+

Direktor

õpetajad
Jätkata koostööd Paikuse Huvikooli, Pärnu
Muusikakooli jt huvikoolidega,
ühisprojektid

+

+

+

Direktor,
õpetajad

Õpetajate täienduskoolituse planeerimine,
elluviimine

+

+

+

Direktor

Muusika- ja kunstiosakonna õpilaste ja
õpetajate õppereisid

+

+

+

Direktor,
õpetajad

Jätkata õpilastööde eksponeerimisi Audru
vallas jm

+

+

+

Direktor,
õpetajad

Õpetajate tööde näitused, kontserttegevus

+

+

Direktor,
õpetajad

Õppekavade täiendamine ja kaasajastamine
eesmärgiga tõsta huvihariduse kvaliteeti

+

+

Direktor

Korraldada õpilastele, õpetajatele ja
huvilistele
täienduskursuseid vm

+

+

+

Direktor

Õppematerjali tellimine kooli
raamatukogule.

+

+

+

Direktor

Jätkata koolikroonikat

+

+

+

Direktor

4. Arengukava uuendamine
4.1 Arengukava täitmist analüüsitakse iga aasta augustikuus kooli õppenõukogus ja
hoolekogus.
4.2 Arengukava muudatusettepanekud kinnitavad õppenõukogu ja hoolekogu.
4.3 Kooli direktor esitab vajadusel iga aasta 1. septembriks arengukava
muudatusettepanekud vallavalitsusele.
4.4 Arengukava muudetakse seoses
o kooli tegevust reguleeriva seadusandluse muudatustega;
o koolivõrgu korrastamisega seotud muudatustega;
o muudatustega kooli eelarves ja investeeringutes;
o muudatustega õppekavas;
o arengukava analüüsist tulenevate muudatustega;
o õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega;
o arengukava tähtaja möödumisega.
4.5 Arengukava võtab vastu ja muudab Audru Vallavolikogu.

Seletuskiri
Audru Vallavolikogu määruse “Audru Huvialakeskuse arengukava
kinnitamine” eelnõu juurde
Arengukavade kinnitamise kord on kehtestatud kooli pidaja poolt Audru
Vallavolikogu 02.06.2011 määrusega nr 19 “Audru valla haridusasutuste
arengukavade kinnitamise kord”
Audru Huvialakeskuse arengukava määrab Audru Huvialakeskuse arengusuunad ja
kavandab tulevikunägemused. Arengukavas on kirjeldatud olemasolevate huvialade ja
õppesuundade edasise arendamist, kaasaegse õpikeskkonna loomist ja õpetatavate
erialade õppeprotsessi kvaliteedi tõstmist.
Õiguslikku tagajärge omab ainult seadusega sätestatud korras kinnitatud arengukava,
seega saab Audru Huvialakeskuse arengu põhisuundi ja tegevust vastavuses Audru
Huvialakeskuse põhimäärusele ellu viia ainult kinnitatud arengukava järgi.
Arengukava kinnitamise otsene tagajärg on arengukavas ettenähtud eesmärkide
realiseerimine, mis on määruse oodatavaks tuluks.
Määruse “Audru Huvialakeskuse arengukava kinnitamine” rakendamine ei too kaasa
kulutusi valla eelarvele.

Seletuskirja koostas
Peep Tarre
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalnõunik
01.11.2011

