
ÜLERIIGILISE KUNSTIOLÜMPIAADI JUHEND 

2019/2020 õppeaastaks 

 

 

Üleriigiline kunstiolümpiaad toimub 2. mail 2020 Tallinnas. Piirkondlikud voorud toimuvad sellele 

eelnevalt maakondades/linnades 8. veebruaril 2020.  

Olümpiaadi korraldavad Haridus-ja Teadusministeerium ning MTÜ Kunstihariduse Ühing. 

 

Üldsätted  

 

Olümpiaadi eesmärgiks on:  

 

1) andekate õpilaste toetamine ja tunnustamine nende teadmistes ja loomingus; 

2)  võimalus hinnata õpilaste kunstialaseid teadmisi ja –oskusi vabariiklikul tasemel ning kasutada       

tulemuste analüüsi riikliku õppekava arendustöös; 

3) kunstialase õppetöö avardamine ja õppekavades sisseviidud muutuste rakendamine;  

4) kunstihariduse ja –kultuuri väärtustamine; 
5) kunstiõpetajate koostöövõrgustiku toetamine , sh vene õppekeelega koolide kaasamine. 

 

Olümpiaad toimub  kolmes  voorus ja kahes vanusegrupis (põhikooli III kooliaste ja gümnaasium ) 

 

Olümpiaadi töökeel on eesti keel. Vene õppekeelega põhikooli õpilastele on teooriavooru küsimused ja 

praktilise osa tööjuhised vene keeles 

 

Olümpiaadi tulemused avalikustatakse Eesti olümpiaadide veebilehel 

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/kunstiolumpiaad  ja MTÜ  Kunstihariduse Ühingu 

kodulehel https://kunstihariduseuhing.wordpress.com/ 

  

Olümpiaad koosneb kolmest voorust: 

 

I Koolivoor 

Koolivooru toimumise otstarbekuse ja viisi otsustab kool.  

 

II Piirkonnavoor 

Piirkondlikud voorud organiseerib ja viib läbi piirkondlik korraldav komisjon. Piirkonnavooru korraldav 

komisjon juhindub oma töös  konfidentsiaalsusest. 

 Piirkonnavoorus selgitatakse välja üleriigilisel kunstiolümpiaadil osalevad õpilased. 

 Piirkonnavooru osalejate arvu ja valiku üle koolidest otsustab piirkondlik korraldav komisjon ning 

see on kirjeldatud piirkonnavooru juhendis.  

 Piirkonnavoor toimub ühistel alustel 8. veebruaril 2020.  

 Olümpiaadi piirkondlikus voorus osalevad järgmised maakonnad/linnad: Harjumaa, Hiiumaa, Ida-

Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Narva, Põlvamaa, Pärnu, Pärnumaa, 

Raplamaa, Saaremaa, Tallinn, Tartu, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa.   

 Piirkonnavooru korraldav komisjon nimetab  žürii, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget (kunstiõpetajad 

ja erialaspetsialistid). 

 Ülesanded piirkonnavooruks koostab üleriigilise kunstiolümpiaadi korralduskomisjon.  

Piirkonnavooru teooria- ja praktiliste tööde ülesannete koostamisel lähtutakse riikliku õppekava 

kunsti ainekavast.  

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/kunstiolumpiaad
https://kunstihariduseuhing.wordpress.com/


 Piirkonnavooru ülesanded ja hindamisjuhendid saadetakse maakonna/linna piirkonnavooru 

korraldavale  komisjonile hiljemalt üks nädal enne olümpiaadi toimumist. 

 Piirkonnavoor koosneb kolmest osast: 

Esimene osa - Teooriaküsimused 

(vastamiseks 1 tund) 

Põhikool: Teooriaküsimused sisaldavad visuaalkunsti põhimõisteid, teadmisi proportsiooni-, 

perspektiivi- ja värvusõpetusest, eesti kunstikultuuri tundmist lähtuvalt riikliku õppekava kunsti 

ainekavast ning meedias kajastatud kunstisündmustest (seoses Eesti Kunstimuuseum 100) 

Gümnaasium: Teooriaküsimused sisaldavad kunstimõisteid, teadmisi proportsiooni-, perspektiivi- ja 

värvusõpetusest, euroopa kunstikultuuri tundmist lähtuvalt riikliku õppekava kunsti ainekavast ning 

meedias kajastatud kunstisündmustest (seoses Bauhaus 100). 

Õpilaselt eeldatakse kunstnike loomingu ja kunstimõistete tundmist, õigete seoste loomist, 

funktsionaalse lugemise ja kunstilise kujutamise oskust. Teooriaküsimustele vastates ei tohi õpilane 

kasutada kõrvalist abi või abimaterjali, sh elektroonilisi seadmeid. 

 

Teine osa – Praktiline  loovtöö   

Praktiline loovtöö teostatakse lähtuvalt antud teemast, vastavalt tehnilistele nõuetele ja selleks 

vajalikke kunstivahendeid kasutades. Kõigile osalejatele antakse kohapeal töövahendid. Õpilaselt 

eeldatakse kunstitehnikate tundmist ja erinevate kunstivahendite kasutamisoskust, joonistamis-, 

maalimis-, kujundamisoskust kompositsiooni- või disainiülesande lahendamiseks. Hinnatakse: 

loomingulist ja isikupärast teemalahendust, kompositsiooni  ja kunstitöö teostamise korrektsust. 

 

Kolmas osa: Omaloominguline kunstitöö (kodus teostatud) 

 

Põhikooli III kooliaste  
Teema: käsitööplakat „Eesti Kunstimuuseum 100“, võib lähtuda Kunstimuuseumi ühest filiaalist 

või kõigist. 

Tehnika: joonistus, maal, segatehnika, kollaaž 

Formaat: A1 

Töö peab olema tasapinnaline, seinale kinnitatav (voltimata, rullimata) 

 

Gümnaasium  

Teema: käsitööplakat „Bauhaus 100“  

Tehnika: joonistus, maal, segatehnika, kollaaž 

Formaat: A1 

Töö peab olema tasapinnaline, seinale kinnitatav (voltimata, rullimata) 
 

Etikett, millel on õpilase nimi, kool, klass, juhendaja nimi, õppeaasta, liimida kunstitöö pöördele. 

Etiketi suurus on 5x10 cm, vormistatud arvutil kirjaga Arial – suurus 16 bold/paks  

 

Omaloomingulised kodutööd ja praktilised loovtööd eksponeeritakse näitusel kohapeal.  

 Piirkonnavooru korraldaja tagab praktilise ülesande lahendamiseks vajalikud töövahendid ja 

materjalid. (Lisa 3 Praktilise loovtöö materjalid) 

 Kaasavõetud omaloominguline töö  on teostatud osaleja  töövahenditega. 

 Piirkonnavooru töid hindab  žürii ning selgitab välja mõlema vanuserühma parimad.  

 Piirkonnavooru osalejad ja nende tulemused kantakse nõuetekohasesse  protokolli (Lisa 1 

Protokolli vorm). Mitte salvestada PDF failina! Piirkonnavooru protokollid saadetakse hiljemalt 



18.veebruariks 2020 Kunstihariduse Ühingu esimehele Heli Männile, e-posti aadressil  

heli.mand@arte.edu.ee  

                

III Lõppvoor 

 

 Lõppvooru  korraldab Haridus-ja Teadusministeeriumi ja MTÜ Kunstihariduse Ühingu poolt 

moodustatud korraldav komisjon. 

 Lõppvooru korraldav komisjon nimetab  žürii, kuhu kuulub vähemalt 4 liiget (kunstiõpetajad ja 

erialaspetsialistid). 

 Kunstiolümpiaadi lõppvoor  põhikooli III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele toimub   

 2. mail 2020 Tallinnas, Pelgulinna Gümnaasiumis, Mulla tn 7.  

 Lõppvooru kutsutakse õigeaegselt esitatud piirkonnavoorude protokollide alusel  korraldava 

komisjoni poolt nimetatud 1-3 parimat mõlemast vanuseastmest (lähtuvalt piirkonnavoorus 

osalenud koolide arvust) põhimõttel, et oleks esindatud erinevad koolid.  

 Korraldav komisjon avalikustab lõppvooru kutsutute nimekirjad  olümpiaadide veebilehel 

www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid  hiljemalt 6. märtsil 2020.  

 Olümpiaadile kutsutud õpilastele tagatakse toitlustamine. Osaleja ning temaga kaasas oleva 

täiskasvanu lähetuskulud katab lähetaja. 

 Lõppvooru toimumise vorm, aeg ülesannete lahendamiseks, töövahendid vms. on sätestatud 

üleriigilise kunstiolümpiaadi lõppvooru korralduses (näidis lisa 2 Üleriigilise kunstiolümpiaadi 

lõppvooru korraldus)  

 Apelleerimise tingimused – kõik olümpiaadil esile kerkinud probleemid ja lahkarvamused 

lahendatakse kohapeal osapoolte juuresolekul vastavalt otstarbekusele ja/või vajadusele. 

 Väljajagatavate auhindade arv: diplom I-II-III koht põhikoolis, diplom I-II-III koht  

gümnaasiumis, diplom parimale teooriatundjale põhikoolis ja gümnaasiumis ning  eriauhinnad 

mõlemas vanuseastmes silmapaistva loomingulise kunstitöö eest. 

 Sarnastel või samalaadsetel rahvusvahelistel olümpiaadidel on võimalus esindada Eestit vastava 

vanuserühma kunstiolümpiaadi võitjal. 

 

Olümpiaadi juhend on  kinnitatud Kunstihariduse Ühingu koosolekul 10.10.2019  Tallinnas. 

 

MTÜ  Kunstihariduse Ühingu juhatuse esimees Heli Mänd  /allkiri/ 

 

mailto:heli.mand@arte.edu.ee
http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

