
IV Tegevuskava 2016 – 2019                   
     

          Lisa 1 Pärnu Linnavolikogu 
          17. septembri 2015 määruse nr 27 juurde     
     
 
E1 Erinevate huvigruppide väärtuspõhine koostöö kujundab Pärnu haridussüsteemis motiveeritud õppija ja ettevõtliku linnakodaniku,  
kes väärtustab elukestvat õpet. 
 
TS 1.1 Õppijatele elukestvalt mitmekülgsete arenguvõimaluste tagamine/ Õhinapõhise õppimise idee rakendamine 
TS 1.2 Mitmekesise ja kvaliteetse noorsootöö arendamine 
Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused 2016 2017 2018 2019 
T1.1 Haridusasutustele 
aktiivõppemeetodite 
kasutamiseks vajaminevate 
vahendite ressursside leidmine 

O1.1. Haridusasutustes kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid ning selleks on erinevad vajaminevad 
vahendid olemas. 

O1.2.1 Pärnu üldhariduskoolide 1. kooliastmes arvestatakse lapse koolivalmiduskaarti. Toimub sujuv 
üleminek lasteaiast kooli. Koolivalmiduskaarti on vajadusel muudetud.  

O1.2.2 Ellu on viidud klassiõpetajate ja lasteaiaõpetajate õppekavaarendus-seminarid. 

T1.2 Lasteaedade ja koolide 
koostöö arendamine (lapse 
koolivalmiduse kaart, õppekavad, 
koostöö- ja arendusprojektid)  

O1.2.3 Toimuvad koostöö- ja arendusprojektid lasteaedade ja koolide vahel. 
T1.3 Haridusasutuste õppekavade 
eesmärgipõhine arendamine, 
rakendamine ja lõimimine  

O 1.3.1 Toimub haridusasutuste õppekavade järjepidev arendamine, eesmärgipõhine rakendamine ja 
lõimimine. 

O1.4.1 Pärnu huvihariduse võimalused on lõimitud üldhariduskoolide õppekavadesse.   
O1.4.2 Pärnus on välja töötatud huvihariduse eri valdkondi lõimivad õppekavad. 
O1.4.3 Üldhariduskoolid pakuvad õppijatele õppekavatööd täiendavaid tegevusi. 

T1.4 Mitteformaalhariduse 
sidustamine formaalharidusega ja 
noorte õppimisega seotud 
liikuvuse soodustamine  

O1.4.4 Pärnu üldhariduskoolides on välja töötanud võimalused VÕTA-süsteemi rakendamiseks. 
Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused 2016 2017 2018 2019 



O1.5.1 Tipptasemega õpilaste osakaal PISA testis: 
a) funktsionaalne lugemisoskus 8%; 
b) matemaatiline kirjaoskus 14%;  
c) loodusteaduslik kirjaoskus 12%. 

O1.5.2 Tipptasemega õpilaste osakaal PISA testis: 
a) funktsionaalne lugemisoskus 9%;  
b) matemaatiline kirjaoskus 15%;  
c) loodusteaduslik kirjaoskus 14%. 

O1.5.3 4. tasemega õpilaste osakaal PISA testis: 
a) funktsionaalne lugemisoskus 23%; 
b) matemaatiline kirjaoskus 24,5%;  
c) loodusteaduslik kirjaoskus 27%. 

O1.5.4 4. tasemega õpilaste osakaal PISA testis: 
a) funktsionaalne lugemisoskus 25,2%;  
b) matemaatiline kirjaoskus 26,7%;  
c) loodusteaduslik kirjaoskus 29,1%. 

T1.5 Võrdsete võimaluste 
tagamine võimete- ja 
huvikohases õppes üldhariduses 

O1.5.5 Madalate oskustega õpilaste osakaal PISA 
testis: 
a) funktsionaalne lugemisoskus 8%; 
b) matemaatiline kirjaoskus 9%;  
c) loodusteaduslik kirjaoskus 5%. 

O1.5.6 Madalate oskustega õpilaste osakaal PISA 
testis: 
a) funktsionaalne lugemisoskus 7,5%; 
b) matemaatiline kirjaoskus 8%;  
c) loodusteaduslik kirjaoskus 5%. 

T1.6 Õppijate digikirjaoskuse 
arendamine  

O 1.6.1 3. ja 4. kooliastme lõpetajate digioskused vastavad pädevustele. 
 

 O 1.6.2 Pärnu linna 1. - 4. kooliastme õppijate osakaal, kes kasutavad õppetöös iga päev arvutit vm 
personaalset digivahendit on 100%.  

 O 1.6.3 Virtuaalse õpikeskkonnaga koolides* õppivate 8. klassi õpilaste osakaal kõigist Pärnu linna 8. klassi 
õpilastest on 100%. 

 O 1.6.4 Digitaalselt toetavates koolides* õppivate 8. klassi õpilaste osakaal kõigist Pärnu linna 8. klassi 
õpilastest on 100%. 

T1.7 E-keskkonna (andmebaasi) 
loomine Pärnu õpipaikade ja –
võimaluste kaardistamiseks 

O1.7.1 Andmed on kogutud ja 
e-keskkonda sisestatud. 

O1.7.2 Andmebaas 
on avatud 
kasutajatele ning 
saadav tagasiside on 
positiivne. 
 

O1.7.3 Andmebaasi uuendamine ja jätkusuutlikkus 
on tagatud. 

O1.8.1 Toimub järjepidev hariduse ja noorsootöö valdkonna projektitöö. T1.8 Hariduse ja noorsootöö 
valdkonna projektitöö algatamine 
ja elluviimine O1.8.2 Haridusasutuste töötajatele on vastavalt vajadusele ellu viidud projektijuhtimise koolitused. 



 O1.9.1 Õppijate haridustee katkemise põhjused on välja selgitatud ning 
vajalikud meetmed on rakendatud. 

O1.9.2 Väljalangevuse määr põhikooliastmes on väiksem kui 0,8%.  

T1.9 Õppijate haridustee 
katkemise ennetamine 

O1.9.3 Väljalangevuse määr gümnaasiumiastmes on väiksem kui 1%. 
 

Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused  2016 2017 2018 2019 
O1.10.2 Lasteaedades on vastavalt vajadusele rakendatud tugiõpetaja 
ametikoht.  

T1.10 Logopeedilise abi 
kättesaadavuse parandamine 
koolieelses eas lastele. 
 
 
 

O1.10.1 Pärnu 
Õppenõustamiskeskusesse on 
loodud lisaks olemasolevale 1. 
tasandi logopeedi 1,0 
ametikoht eelkooliealiste laste 
teenindamiseks.   

O1.10.3 Eelkooliealiste laste eripedagoogiline teenus on kättesaadav. 

O1.11.1 Hetkeolukord on 
koolides ja lasteaedades 
kaardistatud. Läbi on viidud 
projekti-konkurss ennetus-
teemaliste projektide 
väljatöötamiseks. 

O1.11.2 Alaealiste komisjoni mõjutusvahenditena rakendatakse toimivaid 
projekte. Nende projektide ja teiste ennetus- ja mõjutusvahenditena 
rakendatavate meetmete mõju on hinnatud efektiivseks. 

T1.11 Varajane märkamine ja 
sekkumine õpiraskustega laste ja 
noorte õpi- ja  käitumisraskuste 
ennetamiseks   

O1.11.3 Ennetustegevused 
õpiraskustega noorte 
toetamiseks on kavandatud. 

O.1.11.4 Tegevused on sidusad Pärnu linna sotsiaalvaldkonna 
arengukavaga.  

O1.12.1 Pärnu Õppenõustamiskeskuse koolipsühholoogide ja -sotsiaalnõustajate ametikohtade arv vastab 
tegelikule vajadusele. 

T1.12 Psühholoogilise ja 
sotsiaalpedagoogilise nõustamise 
kättesaadavuse tagamine O1.12.2 Pärnumaa Õppenõustamiskeskuse  juurde on loodud lisaks olemasolevatele 0,5 ametikohta 

koolieelses eas laste psühholoogiliseks ja sotsiaalpedagoogiliseks teenindamiseks.  
 O1.13.1 Õpiraskustega noorte toetamise tugiplaan on koostatud. 
O1.13.2 Riskinoori kaasatakse huvikoolide tavagruppidesse. Loodud on huvikoolide väikegrupid HEV ja 
LÕK lastele, samuti võimaldatud individuaalõpet. 

T1.13 Õpiraskustega noorte 
toetamine erinevate programmide 
kaudu  

 O1.13.3 Koostööpartnerite võrgustik töötab vastavuses tekkinud 
vajadustega 

T1.14 Karjääriõppe- ja - O1.14.1 Koolide karjäärikoordinaatorite töö on koordineeritud ja süsteemne.  



nõustamise tagamine kõigile 
õpilastele haridusasutustes 

O1.14.2 Kõik Pärnu põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajad on saanud individuaalset karjäärinõustamist. 

Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused 2016 2017 2018 2019 
O1.15.1 Karjäärinõustamisteenuste pakkumine kogu Pärnu maakonna elanikkonnale toimub ESF 
programmide vahendite toel. 

T1.15 Karjäärinõustamisteenuste 
tagamine kogu Pärnu maakonna 
elanikkonnale (ressursi 
olemasolul) Pärnu Rajaleidja 
keskuse teenusepakkujate (nt 
Töötukassa, haridusasutused) 
kaudu 

O1.15.2 Väljatöötatud karjääriõppe valikkursus gümnaasiumiastme ja kutseõppeasutuste õpilastele on 
noortele kättesaadav. 

T1.16 Kutseõppe võimaluste 
kasutamine põhikoolis koostöös 
Pärnumaa Kutseharidus-
keskusega 

O1.16.1 Põhikoolijärgselt kutseõppesse suundujate protsent on Pärnu linnas tõusutrendis. 

O1.17.1 Suurenenud on noorte valmisolek tööturule sisenemiseks (mõõdikud: noorte hõivatus õpilasmalevas, 
Töötukassa tööklubid, tagasiside ettevõtjatelt). 
O1.17.2 On võimalik kasutada Töötukassa poolt välja töötatud koolinoortele suunatud teenuseid (Tööelu 
tutvustavad töötoad noortele 8.-12. klassidele, mobiilne nõustamine noortele, Minu esimene töökoht - 
palgatoetuse maksmine ja koolituskulu hüvitamine). 

T1.17 Noorte tööhõive tõstmine 
ja tööturule sisenemise toetamine 

O1.17.3 Tegevuste elluviimiseks on kirjutatud taotlus ESF programmi ning kavandatud tegevused on saadud 
vahendite toel ellu viidud. 

T1.18 Vabatahtliku tegevuse 
väärtustamine ning laste ja noorte 
kaasamine vabatahtlikena 

O1.18.1 Vabatahtlik tegevus on väärtustatud. Haridusasutustelt on saadud tagasiside 
laste ja noorte kaasamise kohta vabatahtlikku tegevusse.  

O1.18.2 Läbi viidud 
küsitluse andmetel on 
vabatahtlik tegevus 
noorte seas 
populaarne. 

O1.19.1 Igal aastal on läbi viidud vähemalt üks koolitus haridusasutuste hoolekogudele ning vähemalt 3 
ülelinnalist koolitust lapsevanematele.  

T1.19 Lastevanemate ja 
hoolekogude koolitamine 

O1.19.2 Lapsevanematele ja 
hoolekogudele läbi viidud 
koolituste mõju on hinnatud 

O1.19.3 Lapsevanemate koolitused on kavandatud ja ellu viidud lähtuvalt 
läbiviidud küsimustiku tulemustest.  



küsimustiku kaudu. 

Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused  2016 2017 2018 2019 
O1.20.1 Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium pakub soovijatele koolitusi enesetäiendamiseks (mõõdikud: 
soovijate hulk, pakutavate koolituste hulk, osalejate tagasiside). 

T1.20 Õppijatele mitmekesise 
tööalase ja vabaharidusliku 
koolituse pakkumine 
konkurentsivõime 
suurendamiseks ja edukaks 
eneseteostuseks 

O1.20.2 Täiskasvanud Õppija Nädalal tutvustatakse täiskasvanutele pakutavaid  õpivõimalusi Pärnu linna 
haridusasutustes.  

O1.21.1 Loodud on tingimused muukeelsetele inimestele eesti keele õpetamiseks. 

O1.21.2 Eesti keele oskus muukeelsete inimeste seas on paraneva trendiga. 
O1.21.3 Kahesuunaline keelekümblusprogramm on rakendunud vähemalt ühes lasteaiarühmas. 
O1.21.4 Osaline keelekümblusprogramm on käivitunud vene õppekeelega lasteaiarühmades. 
O1.21.5 Eesti õppekeelega ja keelekümblusklassides õppivate eesti keelest erineva emakeelega 
põhikooliõpilaste osakaal (eesti keelest erineva emakeelega) õpilaste koguarvust on vähemalt 30%.  
O1.21.6 Kokku on lepitud oma ja sihtkeele kasutuse head tavad lasteaias, põhikooli erinevates kooliastmetes 
ja gümnaasiumis. 

T1.21 Eesti keele õpetamine 
muukeelsetele inimestele 
 

O1.21.7 Keelekümblus asutused pööravad tähelepanu keele, aine, kui ka õpioskuste arendamisele. 
TS 1.3 Ettevõtliku ja keskkonnateadliku pärnaka kujundamine 
TS 1.4 Loodus- ja tehnoloogiahariduse populariseerimine Pärnus 
TS 1.5 Pärnu terviseedendusliku ideoloogia kavandamine ja elluviimine 

O1.22.1 Jätkub projekt noorte ettevõtlikkuse toetamiseks ja Pärnu ettevõtete tootmisjääkidele uue elu 
andmiseks. 
O1.22.2 Toimib tegevuskava Pärnu noorte ettevõtlikkuse toetamiseks. 

O1.22.3 Ettevõtliku kooli liikumine Pärnu linnas on tõusutrendis. 

T1.22 Tervisliku, ettevõtliku ja 
keskkonnateadliku pärnaka 
kujundamine 

O1.22.4 Ellu on viidud noorte 
ettevõtlikkust toetav 
hariduskonverents 
haridustöötajatele. 

O1.22.5 Koostöövõrgustik säästva arenguga seotud noorte ettevõtluse 
edendamiseks toimib. 



O1.22.6 Ettevõtliku lasteaia 
programmiga on liitunud 
vähemalt 2 lasteaeda.   
O1.22.7 Pärnu linna 
õpetajatele on koostöös 
PEAKiga tutvustatud Pärnu 
ettevõtteid. Pärnu ettevõtete 
võimalused on integreeritud 
koolide õppekavadesse.  

O1.22.8 Toimib koostöö Pärnu ettevõtjatega. 

O1.22.9 Õppijate 
liikumisharjumused on 
kasvanud (võrreldes 2014. 
aastal läbi viidud küsitlusega). 

O1.22.10 Haridusasutuste spordirajatisi on hakatud rohkem kasutama (2014 
– 2018 aasta võrdlus). 

O1.22.11 Noorte 
terviseteadlikkus (ja kooli roll 
selles) on uuringu (2016) 
kaudu kaardistatud ja edasised 
tegevused on kavandatud. 

O1.22.12 Haridusasutuste tervisemeeskondade tegevuse mõju õppijatele ja 
töötajatele on hinnatud küsitluste tulemusena positiivseks. 

O1.22.13 Kõik Pärnu lasteaiad on Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikus ja nende tegevust toetatakse.  

Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused 2016 2017 2018 2019 
T1.23 Loodus- ja 
tehnoloogiahariduse 
populariseerimine 

O1.23.1 Loodus (2015)- ja 
tehnoloogiahariduse (2016) 
populariseerimine on võetud 
aasta prioriteediks. 
Haridusasutustes on välja 
töötatud meetmed reaalainete 
populariseerimiseks (nii poiste 
kui tüdrukute seas) ning õppe 
sisu ja meetodite 
kaasajastamiseks.  

O1.23.2 Loodus- ja tehnoloogiaõpingute vastu on huvi tõusnud 
(sisseastumise põhjal vastavatele suundadele gümnaasiumisse ja kõrgkooli, 
selles valdkonnas huvitegevuses osaluse kasv). 



O1.23.3 Suurendatud on tehnika ja infotehnoloogia huviringide osakaalu. 

Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused 2016 2017 2018 2019 
O1.24.1 Jätkuvad arengupsühholoogia koolitused õpetajatele. 

O1.24.3 1. kooliastmele on soetatud robootika komplektid, tehnika ABC 
jms.  
O1.24.4 Pärnu õpilastele on koostöös Pärnumaa Kutsehariduskeskusega 
loodud võimalused huvitegevuseks PKHK ruumides.  

T1.24 Poiste huvi tõstmine 
õppimise vastu 

O1.24.2 Toimunud on 
mõttetalgud poiste hariduse 
toetuseks ning sellest lähtuvalt 
on käivitatud tegevused poiste 
(tehnika) huvi äratamiseks. O1.24.5 Koostöös Tartu Ülikooliga, AHHAA keskustega jt viiakse ellu 

füüsika, keemia ja bioloogia õpikodasid. 
TS 1.6 Kultuuriteadlikkuse toetamine ja inimeste teadmiste tõstmine multikultuursuse mõistmiseks 

O1.25.2 Kultuuriteadlikkuse toetamine on võetud aasta prioriteediks. 
 

T1.25 Kultuuriteadlikkuse 
toetamine 

O1.25.1 Toimub 
haridusasutuste ja seltsingute 
koostöö elanikkonna 
kultuuriteadlikkuse tõstmiseks 
ning erinevate kultuuride 
mõistmiseks. 

O1.25.3 Kogutud on linnalood ja –legendid ning välja antud vastav 
kogumik. 

O1.26.1 Jätkuvad ühisprojektid Tammsaare Kooli ja eesti õppekeelega koolide vahel. T1.26 Ühisprojektide 
elluviimine.  

O1.26.2 Haridusasutustes on loodud tingimused mitmekeelseks õppeks. 

 
E2 Haridustöötaja on eeskujuks, väärtustab ennast ja oma ametit ning on hinnatud kogukonna poolt. 
 
TS 2.1 Haridustöötajatele soodsate tingimuste loomine enesearenguks ja mobiilsuseks 

Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused 2016 2017 2018 2019 
T2.1 Õpetajate 
kvalifikatsiooninõuetele 
vastavus 

O2.1.1 Kvalifikatsioonile 
vastavate üldhariduskoolide ja 
lasteaedade õpetajate osakaal 
on 94%.  

O2.1.2 Kvalifikatsioonile vastavate üldhariduskoolide ja lasteaedade 
õpetajate osakaal on 95%. 



T2.2 Haridustöötajate 
kutsestandardite rakendamine 

O2.2.1 Haridustöötajate 
kutsestandardit tutvustavad 
üritused on ellu viidud.  

O2.2.2 Haridustöötajatelt on saadud kutsestandardite rakendamisest 
positiivne tagasiside (2016 ja 2018 läbi viidud küsitluste põhjal). 

O2.3.1 Kaasaegse arengupsühholoogia koolituse on 
läbinud vähemalt 35% õpetajatest.  
 

O 2.3.2 Kaasaegse arengupsühholoogia koolituse 
on läbinud vähemalt 70% õpetajatest. 

O2.3.3 Õpetajatele on toimunud konstruktivistlike õppemeetodite (avastusõpe, tegevuspõhine keeleõpe jms) 
koolitused ning kogemuspäevad õpetajalt õpetajale. Teadvustatud on erinevaid õpistiile ning toimunud on 
koolitused „Kuidas toetada koolis poisse?“. Koolituste mõju on hinnatud ja õpetajatelt tagasiside saadud 
meetodite kasutamise kohta.  
O2.3.4 Õpetajate digipädevused on süsteemselt arendatud: toimunud on IT koolitused õpetajatele sh 
huvikoolide õpetajatele, koolitused andmekaitsest, autoriõigustest, igas koolis on tutvustatud olemasolevaid ja 
uusi tehnoloogiaid, õpetajad on osalenud uue tehnoloogia tutvustuspäevadel Pärnu 
Keskkonnahariduskeskuses. Õpetajatele on tagatud  vajalik valmisolek mobiilsete, sh isiklike digiseadmete 
kasutamiseks. Toimunud on nn „Tuleviku õpetaja“ koolitused.  

T2.3 Koolituste korraldamine 
pedagoogilisele personalile (sh 
huvikoolide õpetajatele) sh: 
kaasaegne arengupsühholoogia; 
HEV õpilaste õpetamine ja 
arengu toetamine; tehnoloogia ja 
meedia kasutamisoskuste 
arendamine ning muukeelse 
lapse õpetamine. 

O2.3.5. Koolituste mõju on hinnatud ja õpetajate tagasiside on positiivne. 



T2.4 Haridustöötajate 
kompetentsivõrgustiku loomine 
ja arendamine 
(kavandatavad tegevused - 
pedagoogiliste ühenduste töö 
koordineerimine, koostöö 
laiendamine ülikoolide 
kasvatusteaduste osakondadega, 
täiendkoolituste ja 
kogemusvahetuste, 
metoodikapäevade, 
konverentside korraldamine 
lähtudes T2.2-s toodud 
teemadest, uurimustööde ja 
metoodiliste materjalide 
avalikustamise toetamine, 
õpetajatöö populariseerimine 
jms). 

O2.4.1 Pärnu haridustöötajate kompetentsivõrgustik toimib ja õpetajate tagasiside on positiivne.  

Tegevused 2016- 2019 Oodatavad tulemused 2016 2017 2018 2019 
O2.5.1 Pärnu gümnaasiumiõpilastele on läbi viidud 
karjääripäevad, töövarjupäevad, kohtumised noorte 
õpetajatega jms õpetajatöö tutvustamiseks ja 
populariseerimiseks.   

O2.5.2 Küsitlusest on selgunud, et vähemalt 
10% Pärnu 12. klasside õpilastest soovib minna 
õppima õpetajaks.  

O2.5.3 Käivitatud on noortele suunatud ettevõtmiste sari 
õpetajatöö populariseerimiseks.  

 

T2.5 Õpetajaameti 
mainekujundus 
  

O2.3.4 Regulaarselt korraldatakse Õpetajakuud.  
T2.6 Haridustehnoloogi ja 
infotehnoloogi ametikohtade 
loomine koolidesse 

O2.6.1 Vähemalt 40% 
koolidest on nii infotehnoloog 
kui haridustehnoloog.   

O2.6.2 Vähemalt 75% 
koolidest on nii 
infotehnoloog kui 
haridustehnoloog.   

O2.6.3 Kõigil tavaõppekavaga koolidel on nii 
infotehnoloog kui haridustehnoloog.   

Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused  2016 2017 2018 2019 



T2.7 Infotehnoloogilise toe 
suurendamine lasteaedadele  

O2.7.1 Lasteaedade vajadused infotehnoloogilises teenindamises on kaetud. 

T2.8 Rahulolu-uuringu 
läbiviimine Pärnu linna õpetajate 
seas 

  O2.8.1 Võrreldes 
eelmise rahulolu-
uuringuga on õpetajate 
rahuloluprotsent 
uuritavates küsimustes 
vähemalt sama või 
tõusnud. 

 

T2.9 Rahalised toetused kuni 
viiele noorele õpetajale 

O2.9.1 Toetust makstakse 
kahele noorele õpetajale.  

O2.9.2 Toetust 
makstakse kahele noorele 
õpetajale. 

O2.9.3 Toetust makstakse kolmele noorele 
õpetajale. 

T 2.10 Noorte õpetajate osakaalu 
tõstmine 

O2.10.1 Üldhariduskoolides ja lasteaedades on 30-aastaste ja nooremate õpetajate osakaal õpetajate 
koguarvust vähemalt 12,15%.  

T2.11 Pärnu haridustöötajate 
tunnustamissüsteemi arendamine 
(Pärnu hariduspreemiad) ja 
täiendamine koostöös kohalike 
ettevõtjatega 

O2.11.1 Hariduspreemia saanud haridustöötajate ja haridust toetavate ettevõtete/ettevõtjate arv on 
tõusutrendis. 
 
 

T2.12 Haridusasutuste 
mittepedagoogilisele personalile 
koolituste võimaldamine 

O2.12.1 Haridusasutuste mittepedagoogiline personal on kvalifitseeritud ja kaasaegse koolitusega.   

TS 2.2 Tugisüsteemide kättesaadavuse tagamine haridustöötajatele 

O2.13.1 Toimub haridustöötajate tugisüsteemide arendamine vastavalt väljaselgitatud vajadustele.  

O2.13.2 Haridustöötajatelt on saadud tugisüsteemide toimimisest positiivne tagasiside (2015 ja 2017 
küsitluste põhjal). 

T2.13 Haridustöötajate 
tugisüsteemide arendamine 

O2.13.3  
3 – 4 haridustöötajale/kuus on 
tagatud supervisiooni 
võimalus. 

O2.13.4 
5 – 6 haridustöötajale/kuus on tagatud supervisiooni võimalus. 



O2.14.1 Koostöös Pärnu SPAde ja terviseklubidega toimub haridustöötajatele soodsate tingimuste loomine 
oma tervise hoidmisel ja taastamisel.  

T2.14 Koostöö Pärnu SPAde,  
spordiklubide ja tervishoiu-
spetsialistidega haridustöötajate 
tervise tugevdamiseks O2.14.2 Haridustöötajad hindavad oma liikumisharjumusi ja tervist positiivselt (2015 ja 2017 küsitluste 

põhjal). 
 
 
E3 Pärnu haridusasutused toimivad koostööd ja arengut väärtustavate õppivate organisatsioonidena. 
 
TS 3.1 Pärnu linna haridusasutuste koostöö arendamine 

Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused 2016 2017 2018 2019 
O3.1.1 Moodustatud on 
töörühm koostöömudeli ja 
koostöövõrgustiku loomiseks 
ning koordineerimiseks.  

O3.1.2 Koostöömudel on 
välja töötatud ja 
rakendatud.  
 

O3.1.3 Välja on 
töötatud 
koostöömudelile vastav 
Pärnu hariduselu 
terviklikku arengut 
toetav 
kommunikatsiooni-
süsteem.  

O3.1.4 
Koostöömudeli 
toimimist on saadud 
tagasiside küsitluse 
põhjal hinnatud 
positiivselt.  
 

O3.1.5 Koostöövajadused ja 
koostöövõrgustikud on 
kaardistatud. 

O3.1.6 Küsitluse tulemusel on selgunud, et 
koostöövõrgustikud on pakkunud õpetajatele 
võimalusi enesearenguks ning tõstnud õpetajate 
professionaalsust ning võimaldanud õppijatele oma 
teadmisi reaalse eluga sidustada.  

O3.1.7 Koostöö-
uuring annab 
positiivse tagasiside 
Pärnu haridusasutuste 
omavahelisele 
koostööle ning nende 
toimimisele õppivate 
organisatsioonidena. 

T3.1 Pärnu linna 
haridussüsteemi koostöömudeli 
väljatöötamine ja rakendamine 
 

O3.1.8 Loodud on üldhariduse, huvihariduse ja linna ettevõtjate võrgustik ettevõtete vajadusel põhinevaks 
koostööks. 

T3.2 Haridusasutuste osalemine O3.2.1 Hariduse ja noorsootöö valdkonnas toimub jätkuv koostöö Pärnu sõpruslinnadega. 



O3.2.2 Pärnu linna haridusasutused osalevad Erasmus + , eTwinningu või muudes rahvusvahelistes 
koostööprojektides. 

rahvusvahelistes projektides  

O3.2.3 Koostöös Buskerudi 
maakonnaga Norras on 
algatatud uus haridusprojekt. 

O3.2.4 Koostöös 
Vaasaga on algatatud uus 
koostööprojekt. 

   

TS 3.2 Pärnumaa arengut kandvate väärtuste aluseks võtmine õppe- ja kasvatustegevuses ning noorsootöös 

Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused 2016 2017 2018 2019 
O3.3.1 Haridusasutustele on läbi viidud õppiva organisatsiooni teooria koolitused. 

O3.3.2 Uuringu läbiviimine 
kaardistab olukorra 
haridusasutuste toimimisest 
õppivate organisatsioonidena. 

O3.3.3 Arendustegevused on kavandatud lähtuvalt uuringu tulemustest. 

T3.3 Tingimuste loomine 
õppivate kogukondade 
arendamiseks Pärnu 
haridusasutustes 

O3.3.4 Pärnu haridusasutustes toimub regulaarne sisehindamine, sh õppiva organisatsiooni põhimõtete 
rakendamise hindamine oma organisatsioonikultuuris ja väärtuskasvatuses. 
O3.4.1 Pärnu haridusasutuste 
kvaliteedihindamise 
väljatöötamise töörühm on 
moodustatud. Kokku on 
lepitud hindamiskriteeriumide 
osas.  

O3.4.2 
Hindamiskriteeriumite 
toimimist on katsetatud 
pilootkoolides ja -
lasteaedades. 

O3.4.3 Kvaliteedihindamise süsteemi kasutavad 
vähemalt 50% Pärnu haridusasutustest. 
Kvaliteedihindamise süsteemi osana on 
rakendunud koostöö haridusasutuste vahel. 

T3.4 Pärnu haridusasutuste 
kvaliteedihindamise süsteemi 
loomine ja rakendamine 

O3.4.4 Loodud on tunnustamise ja tulemuste 
avalikustamise süsteem. 

O3.4.5 Kvaliteedihindamise süsteemi tulemused 
on avalikustatud ja parimaid õppivaid 
organisatsioone on tunnustatud. 

 
 
 
E4 Pärnu haridusruum on kvaliteetne, mitmekülgne ja kõigile elanikerühmadele kättesaadav ning vastab regiooni  vajadustele ja 
kokkulepetele. 
 
TS 4.1 Süsteemsete uuringute korraldamine hariduspoliitiliste otsuste tegemiseks 



Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused 2016 2017 2018 2019 
T4.1 Küsitluste ja uuringute 
läbiviimine arengukavas 
planeeritud oodatavate tulemuste 
seireks 

O4.1.1 Haridusuuring on ette 
valmistatud. 

O4.1.2 Ülelinnaline 
haridusuuring on läbi 
viidud, tulemused on 
analüüsitud ja huvigrupid 
on tulemustest teavitatud. 
 

 O4.1.3 Noorsootöö 
uuring on ette 
valmistatud, tulemused 
on analüüsitud ja 
huvigrupid on 
tulemustest teavitatud.  

TS 4.2 Pärnumaa-üleste poliitiliste kokkulepete sõlmimine hariduse ja noorsootöö valdkonnas ning kvaliteetse piirkondliku 
haridusruumi väljaarendamine ja kättesaadavus kõigile elanikerühmadele 

O4.2.1 Välja on selgitatud 
regionaalsed vajadused 
üldhariduses ja noorsootöös.   

 

O4.2.2 Läbirääkimised koolivõrgu ja piirkondlike rahastamismudelite osas on läbi viidud ning Pärnumaa-
ülesed kokkulepped pikaajalise haridusstrateegia elluviimiseks on sõlmitud. 

O4.2.3 Igale Pärnu linna elanike registris olevale lapsele on vastavalt vanemate soovile tagatud lasteaia- või 
lastehoiukoht. 
O4.2.4 Lasteaedade töökorraldus on optimeeritud ja vastab laste vajadustele.  

T4.2 Pärnumaa-ülese pikaajalise 
hariduse ja noorsootöö strateegia 
väljatöötamine ja elluviimine.  
Koolivõrgu korrastamiseks 
vajaminevate tegevuste 
elluviimine. Lähivaldade 
vahelise lasteaia ja 
lastehoiusüsteemi 
väljaarendamine 

O4.2.5 Loodud on lasteaedade haldusteenuste süsteem.  
Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused 2016 2017 2018 2019 
T4.3 Gümnaasiumide 
õppesuundade ülelinnaline 
kokkuleppimine ja ainekavade 
uuendamine 

O4.3.1 Pärnu gümnaasiumid töötavad kokkulepitud õppesuundade järgi.  

O4.4.1 Pärnu Koidula Gümnaasium on ümber kujundatud ainult gümnaasiumiklassidega riigikooliks.  T4.4 Pärnu Koidula 
Gümnaasiumi 
ümberkujundamine ainult 
gümnaasiumiklassidega 
piirkondlikuks reaal- ja 
tehnoloogiaõppe-suundadega 
kooliks 

O4.4.2 Pärnu Koidula Gümnaasiumis on välja töötatud õppesuunad, mis pakuvad noortele valikuvõimalusi 
õppimiseks reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuundadel. 
 
 



T4.5 Pärnu Ühisgümnaasiumi 
ümberkujundamine ainult 
gümnaasiumiklassidega 
munitsipaalgümnaasiumiks 

O4.5.1 Pärnu Ühisgümnaasiumi õppekava on uuendatud ning pakub noortele õppimisvõimalusi humanitaar-, 
sotsiaal- ja arhitektuuri-disaini õppesuundadel.  
 

T4.6 Pärnu Mai Kooli 
väljakujundamine Mai 3 
õppehoones  

O4.6.1 Pärnu Mai Kooli väärtused ja koolikultuur on välja kujundatud ning toetavad põhikooliõpilase 
arengut.  

T4.7 Pärnu Toimetulekukooli 
väljaarendamine piirkondlikuks 
kompetentsikeskuseks 

O4.7.1 Algatatud on projekt 
kompetentsikeskuse loomise 
toetamiseks. 

O4.7.2 Kompetentsikeskus 
on loodud  

O4.7.3 Kompetentsikeskus toimib ja 
tagasiside on positiivne  

T4.8 Õpilaste majutamise 
süsteemi loomine regionaalses 
koostöös 

O4.8.1 Vajadusel on Pärnusse rajatud õpilaskodu. 

T4.9 Kvaliteetse õppe ja õppijale 
valikuvõimaluste pakkumine 
õpetajate mobiilse rakendamise 
kaudu Pärnumaal 

O4.9.1 Koostöös Pärnumaa kohalike omavalitsuste ja Pärnu linna koolidega on õppijatele loodud võimalused 
kodulähedaseks õppeks ja huvitegevuseks rakendades õpetajate mobiilsust.   

TS 4.3 Pärnu haridusasutuste arengut ja kvaliteeti toetavate rahastamissüsteemide väljatöötamine ja rakendamine 

Tegevused 2016 - 2019 Oodatavad tulemused 2016 2017 2018 2019 
T4.10 Haridustöötajate ameti ja 
töö tasustamise juhendite  
kaasajastamine lähtudes 
riiklikust regulatsioonist 

O4.10.1 Haridustöötajate töö tasustamise alused on ajakohastatud.  

O4.11.1 Õpetajate palka on iga-aastaselt võrreldud Eesti kõrgharidusega spetsialisti keskmise palgaga ja 
tulemusest on avalikkust teavitatud. 

T4.11 Õpetaja keskmise palga 
tõstmine tasemele, mis on 
võrdne Eesti kõrgharidusega 
spetsialisti keskmise palgaga 

O4.11.2 On leitud võimalused Pärnu haridustöötajate keskmise palga tõstmiseks. 

TS 4.4 Õppevahendite ning õpikeskkondade ajakohastamine ja mitmekesistamine 

T4.12 Õppevahendite ja 
infotehnoloogia uuendamine 

O4.12.1 Igal õppeaastal soetatakse uusi õppevahendeid ja parendatakse infotehnoloogia kasutamise 
võimalusi.  



O4.12.2 Internetikiiruse tagamiseks on haridusasutused ühendatud optilise (valguskaabel) võrguga. 
O4.12.3 Haridusasutuste sisevõrgud on korrastatud (ühtlustatud, optimeeritud, turvalised, hästi hallatud). 
O4.12.4 Mobiilsete, sh isiklike digiseadmete kasutamiseks on loodud vajalik taristu (turvaline WiFi võrk, 
toetavad seadmed jm). 
O4.12.5 Haridusasutustele on tagatud kaasaja standarditele vastav tarkvarakeskkond. 

T4.13 Õpperadade loomine ja 
korrashoid Pärnu linnaruumis 

O4.13.1 Olemasolevad 
õpperajad on kaardistatud. 
Vajaminev info õpperadade 
kohta on veebist kättesaadav. 

O4.13.2 Pärnu linnaruumi on lisandunud veel vähemalt 2 õpperada.  

T4.14 Investeeringute kava 
(peatükk V) elluviimine 

O4.14.1 Investeeringute kavaga (peatükk V) planeeritud tegevused on ellu viidud. Võimalusel on teostatud ka 
investeeringuid vajavaid tegevusi peatükist VI. Hariduskeskkonna kaasajastamiseks tehtud investeeringute 
elluviimisel on kaasatud Euroopa Liidu toetusfondide ressursid.  

 


