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1 Arengukava eesmärk ja koostamise lähtealused
Pärnu Mai Kooli (edaspidi kool) arengukava eesmärgiks on kavandada õppeasutuse
jätkusuutlik areng 2016-2019 aastal. Sise- ja väliskeskkonna analüüsi kaudu määratles
arengukava töögrupp kooli arengu väljakutsed ning nende alusel kooli visiooni, missiooni,
arengueesmärgid ja tegevuskava.
Arengukava ja selle tegevuskava on aluseks kooli hariduskontseptsiooni ja õppekava
täiendamiseks ning kooli üldtööplaani koostamiseks.
Arengukava koostamise lähtealusteks on 3 strateegiadokumenti: Eesti elukestva õppe
strateegia 2020 ja sellega seotud HTMi üldharidusprogramm 2015-2018, Pärnu linna
haridusvaldkonna arengukava 2013-2025 ning põhikooli ja gümnaasiumiseadus.
Kooli arengukava koostamiseks moodustati laiapõhine töögrupp, kus osales kogu koolipere.
Töögrupi tööd nõustas juhtimiskvaliteedi ekspert Kersti Pärn. Toimus kokku kaheksa
ühisarutelu ning alagruppide töökoosolekut.

2 Kooli üldtutvustus
Kool on Pärnu Linnavalitsuse hallatav munitsipaalüldhariduskool, mis asutati 1. augustil 2014
Pärnu linnas toimunud haridusreformi tulemusena. Kool tegutseb põhikoolina, kus õpe
toimub I, II ja III kooliastmel. Kool asub Pärnus rannaäärses Mai elamurajoonis 1970ndatel
aastatel ehitatud koolihoones.
Õppeasutuse nimetus

Pärnu Mai Kool

Õppeasutuse kontaktandmed:
Aadress:

Pärnu linn, Mai tn.3, 80010

Telefonid:

4435828; 4435739

e-post:

info@maikool.parnu.ee

kodulehekülg:

http://www.maikool.parnu.ee

Õppeasutuse pidaja:

Pärnu linn

Õpilaste arv:

850 (andmed seisuga 23.06.2015)

Pedagoogilise personali arv:

66

2014/2015 õppeaastal oli koolis 33 klassikomplekti, mis moodustati Ühisgümnaasiumi ja
Koidula Gümnaasiumi 1.-8. klasside liitmise teel. 2015/2016 õppeaastal lisandub Koidula
Gümnaasiumist 9 (reaal-) klass ja 4 esimest klassi kasvatades õpilaste arvu veelgi.
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Koolil on olemas elukestva õppe strateegia elluviimist toetav hariduskontseptsioon ja
õppekava. Hariduskontseptsiooni pikaajalised eesmärgid:
 kujundada ja arendada õppijate reaal-, humanitaar- ja loodusteaduslikku mõtlemist;
 populariseerida reaalainete õppimist;
 pöörata suuremat tähelepanu funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele.
Hariduskontseptsiooni elluviimiseks kavandatud tegevused kajastuvad kooli õppekavas. Kooli
õppekorraldusega
seotud
dokumentatsioon
on
kooli
kodulehel
(http://www.maikool.parnu.ee/).
Kooli eripära:
 suurima õpilaste arvuga kool Pärnus;
 avastusõppe tugikool Pärnus;
 digipöörde kool (nutiklass, kaks kaasaegset arvutiklassi, 3D modelleerimise rakendamine,
programmeerimine ja robootika õppetöös ja huvihariduses);
 tugevad ja eristuvad õppesuunad (5.-9. klass): reaal-, loodus-, humanitaar- ja keelte
klassid;
 kooli õppekeskkonna analüüsimiseks ja parandamiseks, õpilaste õpitulemuste
parandamiseks ning käitumisprobleemide ennetamiseks rakendatakse LP - mudelit
(Norra-Eesti ühisprojekt, kuhu kuuluvad mõned Tartu, Viljandi ja kaks Pärnu kooli);
 I kooliastme õpilaste hindamisel kasutatakse kujundavat hindamist;
 rahvuskultuuri edendamine (11 rahvatantsurühma, 4 koori).
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3 Kooli visioon, missioon ja peaeesmärgid
Kooli arengu põhisuundade alusel sõnastas arengukava töögrupp kooli visiooni, missiooni ja
põhieesmärgid. Töögrupp arutles kooli põhiväärtuste üle ja otsustas, et need määratletakse
koostöös õpilaste ja lastevanematega väärtuskasvatuse raames.

Visioon
Huvitavate valikutega omanäoline kool, mis innustab õppima ja ennast arendama.

Tunnuslause
Tarkus tarviline vara.

Missioon
Oleme õppijat toetav kool, kelle õppijad on elus toime tulevad, iseseisvalt mõtlevad, eetiliselt
käituvad, ettevõtlikud ja laia silmaringiga noored, kes tunnetavad oma kohta muutuvas
maailmas, väärtustavad mitmekülgset haridust, on otsustuste tegemisel analüüsivad ja oma
tegude eest vastutavad

Peaeesmärgid visiooni ja missiooni elluviimiseks

Kool pakub õppijatele kaasaegsest õpikäsitusest ja Huvitava Kooli põhimõtetest
lähtuvalt mitmekülgseid võimetekohaseid arenguvõimalusi ajakohases, innovaatilises ja
haritust väärtustavas õpikeskkonnas.

Kooli motiveeritud, uuendusmeelsetele ja pühendunud töötajatele on loodud nende
professionaalset arengut ning elukestvat õpet toetav ja väärtustav töökeskkond.

Koostöös partneritega on Kool kujunenud väärtustel põhineva koolikultuuriga
mainekaks, kestlikuks ja õppivaks organisatsiooniks.
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4 Kooli huvigrupid ja koostöövõrgustik
Koolis väärtustatakse koostööd kooli huvigruppidega: koostöö tugineb vastastikusel
mõistmisel, usaldusel ja partnerlusel ning koostöövõrgustik toetab kooli visiooni ja missiooni
elluviimist.
Pärnu Mai Kooli huvigrupid ja koostööpartnerid on ( joonis 1):
 õpilased (õpilasesindus ja I lennu lõpetamise järel loodav vilistlaskogu);
 koolipere;
 lapsevanemad;
 Pärnu Linnavalitsus;
 Pärnu ja Pärnumaa põhikoolid ja huvikoolid;
 Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool;
 Pärnu Koolijuhtide Ühendus;
 Pärnu linna kultuuriasutused;
 Sõpruskoolid Vaasas, Tartus, Viljandis, Võrus, Rakveres ja Paides;
 Erinevad koostööpartnerid (ettevõtted, Töötukassa, Pärnu Keskkonnaharidus- ja
Õppenõustamiskeskus, Politsei- ja Päästeamet; rahvusvahelised koostööpartnerid).
Huvigruppide ja koostööpartneritega seotud koostöövaldkonnad ja tegevused on kajastatud
käesoleva arengukava tegevuskavas.

Joonis 1: Pärnu Mai Kooli huvigrupid ja koostöövõrgustik
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4.1 Kooli juhtimissüsteem
Kooli juhtimine lähtub pideva parendamise ja juhtimiskvaliteedi põhimõtetest ( joonis 2):
 Kooli juhtimine põhineb osalusdemokraatial, st kõigil on õigus ja kohustus osaleda koolielu
planeerimisel, kavandatu elluviimisel, analüüsimisel ja kokkuvõtete tegemisel;
 õppeasutuse tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus saavutatakse sihipärase planeerimise,
personali ja teiste huvipoolte kaasamise ning järjepideva õppe- ja kasvatustegevuse ning
juhtimise analüüsi kaudu;
 planeerimisel arvestatakse huvigruppide praeguste ja tulevikuvajadustega, sisehindamise
tulemustega ning ressursside võimalustega.

Planeerimine ja
otsustamine
(Kooli juhtkond)
Eesmärkide
püstitamine, nende
saavutamise
võimaluste
kindlaksmääramine

Kontrollimine
(Kooli juhtkond)
Saavutatud tulemuste
võrdlemine püstitatud
eesmärkidega

Organiseerimine
(Kooli juhtkond,
ainekomisjonide
esimehed, õpilasesindus)
Kohususte, õiguste ja
vastutuse
kindlaksmääramine

Eesmärgid:
Jätkusuutlikkus

Eestvedamine
(ainekomisjonide
esimehed,
klassijuhatajad,
aineõpetajad)
Inimeste motiveerimine
organisatsioonile
vajalike tööde
tegemiseks

Efektiivsus
Säästlikkus

Joonis 2: Pärnu Mai Kooli juhtimissüsteem.

Kooli juhtimisel ja arendamisel pööratakse peatähelepanu põhiprotsessi - õppe- ja
kasvatustegevuse - tulemuslikkuse tagamisele. Juhtimise ja tugiprotsesside eesmärk on
kindlustada õppe- ja kasvatustegevuse tõhusaks ja mõjusaks toimimiseks vajalikud
tingimused.
Õppe- ja kasvatusprotsessi tulemusliku toimivuse eest vastutavad eelkõige õppenõukogu,
õppetoolide juhid ja töörühmad koostöös õppijate ja lastevanematega. Õppe- ja
kasvatusprotsess jaguneb kolmeks alamprotsessiks:
 õppetöö korraldus: tunnijaotusplaani koostamine, õppetöö korraldamine; õpitulemuste
statistika, analüüs, hindamine; õppekava tulemuslik rakendamine; uuringud ja küsitlused
- vastutajateks õppealajuhatajad ja õppetoolide juhid;
 tugitegevused: õpiabi ja kõneravi; nõustamine, ennetustöö, karjääriplaneerimine;
huvitegevuse ja õpilasesinduse töö korraldamine, terviseedendamine - vastutajateks
õppejuhid, direktori asetäitjad noorsootöö alal, karjäärinõustaja, kooli psühholoog,
logopeed, õpetajad, kooli meditsiiniline personal;
 arendustegevus: sisehindamise läbiviimine; õppekavaarendus; õpilaste uurimus- ja
loovtööd, koostöö ülikoolidega ja partneritega; õpetajate kutsealane arendamine ja
mentorlus - vastutajaks kooli juhtkond.
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5 Kooli sise- ja väliskeskkonna analüüs
Kooli sise- ja väliskeskkonna analüüs põhineb 2-etapilisel SWOT-analüüsil (lisa 1):
 SWOT-analüüsi 1. etapis määratles arengukava töögrupp kooli jätkusuutlikku arengut
kõige enam mõjutavad sise- ja väliskeskkonna tegurid;
 2. etapis analüüsiti nende tegurite koosmõju (ristanalüüs) ja määratleti uue
arenguperioodi põhisuunad, visioon, missioon ja peaeesmärgid ning koostati eesmärkide
saavutamiseks vajalik tegevuskava.

5.1 Kooli arengu põhisuunad
Kooli uue arenguperioodi olulised väljakutsed/arengusuunad määratleti ristanalüüsi
tulemusena, mille käigus analüüsis arengukava töögrupp prioriteetsete sise- ja väliskeskkonna
tegurite koosmõju 4 tasandil:

kuidas sisemisi tugevusi ära kasutades maksimaalselt välistest võimalustest kasu
saada;

kuidas sisemisi tugevusi ära kasutades väliskeskkonna ohte minimeerida või
kõrvaldada;

kuidas väliskeskkonna võimalusi ära kasutades sisemisi nõrkusi leevendada või
kõrvaldada;

kuidas minimeerida või kõrvaldada võimalikke sise- ja väliskeskkonnast tulenevaid
ohte.
Lähtuvalt strateegilistest valikuvõimalustest on kooli arengu põhisuunad grupeerituna
sisehindamise valdkondade lõikes alljärgnevad:
1.
Õppe – ja kasvatustöö tulemuslikkuse tagamine (sh uue õppekava rakendamine) 
kaasaegse õpikäsituse  elukestva õppe strateegia elluviimine:

õppe- ja kasvatustöö arendamine, sh kooli hariduskontseptsiooni, õppekava
elluviimine;

õppijate võimetekohase õpetamise toetamine (õppija individuaalsuse ja huvidega
arvestamine), õpimotivatsiooni tõstmine;

väärtuskasvatuse elluviimine.
2.
Personalijuhtimise süsteemne elluviimine töötajatele atraktiivse arengukeskkonna
loomine õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkus:

personalipoliitika loomine ja rakendamine;

noorte õpetajate juurdekasvu tagamine;

personali arendamine.
3.
Srateegilise juhtimise süsteemne elluviiminekooli kujundamine mainekas,
kestlikuks, õppivaks organisatsiooniks, atraktiivseks arengukeskkonnaks töötajatele ja
õppijatele:

sisehindamise süsteemi loomine ja rakendamine;

omanäolise ja väärtustel põhineva koolikultuuri loomine.
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4.
Aktiivne koostöö huvigruppidega kooli arendamisel ressursside strateegiline
planeerimine kooli jätkusuutliku arengu tagamine:

pikaajalise tegevuskava väljatöötamine ja rakendamine partnerlussuhete hoidmiseks
ja arendamiseks;

väliskommunikatsiooni tegevuskava koostamine ja rakendamine.
5.
Ressursside strateegiline planeerimine kooli füüsilise õppe- ja töökeskkonna
edasiarendamine:

koolile oma sihtasutuse loomine (sõltumatus päevapoliitikast, lisaressursid arenguks);

eelarveliste vahendite strateegiline planeerimine ja kasutamine kooli füüsilise õppe- ja
töökeskkonna edasiarendamiseks (koostöös Pärnu LVga).

9

5.2.

Kooli arengukava tegevuskava 2016-2019

Kooli tegevuskava, on koostatud sisehindamise valdkondade lõikes. Tegevuskavas on määratletud sisehindamise valdkondade eesmärgid,
võtmetegevused/meetmed ja oodatav tulemus ning elluviimise periood ja vastutajad. Võtmetegevuste määratlemise aluseks on kooli arengu
põhisuunad.
Arengukava tegevuskava on aluseks õppeaasta üldtööplaani koostamisele, mis kajastab mh õppeaasta eesmärke ja detailsemaid tegevusi.
Finantseerimisallikad ja -ressursid kajastuvad õppeasutuse iga-aastases eelarves.
1. Arenguvaldkond: eestvedamine ja juhtimine
Eesmärk 1.1: Süsteemne strateegiline juhtimine tagab kooli jätkusuutliku arengu.
Oodatav tulemus
Huvigrupid on
kaasatud kooli
strateegilisse
juhtimisse.

Kooli maine on
jätkuvalt positiivne

Koolil on toimiv
sihtasutus arengut

Võtmetegevused
Huvigruppide regulaarne kaasamine arengukava
koostamise ja elluviimise protsessi. Regulaarselt tegutsevad
töögrupid; ühiprojektid/üritused. Õpilasesinduse loomine.
Koostöö teadusasutuste/kõrgkoolidega: andekate õppijate
toetamine; kooli kasutamine kõrgkoolide praktikabaasina.
Aktiivne osalemine algatuse „Huvitav Kool“ tegevustes.

2016
x

2017

2018

2019

Vastutaja
Direktor
Arendusrühm

x

x

x

x

Õppejuhid

x

x

x

x

Väliskommunikatsiooni poliitika ja tegevuskava
väljatöötamine (sh mainekujundus, avalik suhtlus,
meediasuhtlus).

x

x

Väliskommunikatsiooni tegevuskava elluviimine. Üritused
huvigruppidele, partneritele; meediamonitooringu (sh
maine uuring) regulaarne korraldamine.
Väliskommunikatsiooni tegevuskava mõjususe hindamine
sisehindamise käigus.
Kooli kodulehe kaasajastamine.
Mai Kooli MTÜ loomine koostöös huvigruppidega.

x

x

x

x

Õppejuhid
Huvijuhid
Direktor
Juhtkond
Emakeele
õppetool
Juhtkond
Huvijuhid

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Juhtkond
Arendusrühm
IT spetsialist
Hoolekogu

Märkused

Mai Kooli
MTÜ loodud
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toetavate
lisaressursside
hankimiseks

28.01.16
Mai Kooli MTÜ toimimine: asjakohaste projektide
elluviimine; omatulu teenimine (tuluõhtud, ruumide rent,
töötoad/koolitused jms); sponsorluse arendamine jne.

x

x

x

x

2017

2018

2019

Hoolekogu
Juhtkond
MTÜ juhatus

Eesmärk 1.2: Regulaarne ja süsteemne sisehindamine toetab kooli jätkusuutlikku arengut.
Oodatav tulemus
Toimiv
sisehindamissüsteem
toetab kooli
arengukava elluviimist

Huvigruppide rahulolu
kaasatusega kooli
juhtimisse ja
arendamisse on
positiivse trendiga

Võtmetegevused
2016
Sisehindamise süsteemi loomine. Sisehindamise
x
põhimõtete ja korra loomine; sisehindamisvaldkondade
tulemuslikkuse mõõdikute määratlemine (nn
kvaliteedinäitajad).
Asjakohaste kordade/juhendite väljatöötamine.
x
Sisehindamise alased koolitused personalile, sh Euroopa
x
koolide parima praktika kasutamine.
Siseveebi loomine õpetajate parema koostöö toetamiseks.
x
Regulaarne sisehindamise läbiviimine ja tulemuste
x
kasutamine kooli arengukava ja/või tegevuskava
ülevaatamiseks ja täiendamiseks.
Sisehindamise süsteemi regulaarne ülevaatus ja vajadusel
x
täiendamine.
Osalemine Pärnu linna haridusasutuste koostöömudeli ja
x
kvaliteedihindamissüsteemi väljatöötamises ja
rakendamises.
Rahulolu-uuringute regulaarne läbiviimine, tulemuste
analüüs ning
tulemuste tagasisidestamine huvigruppidele.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

Vastutaja
Direktor
Juhtkond

Märkused

Juhtkond
Juhtkond
Õppetoolid
IT spetsialist
Juhtkond
Arendusrühm
Juhtkond
Arendusrühm
Direktor
Juhtkond
Hoolekogu
Arendusrühm
Haridustehnoloog
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Eesmärk 1.3: Kool on väärtuspõhise koolikultuuriga õppiv organisatsioon.
Oodatav tulemus
Koolikultuur toetab
põhiväärtuste
elluviimist ja
väärtuskasvatust.

On loodud
ühisõppimist ja
meeskonnatööd
soodustav keskkond.

Võtmetegevused
Väärtuspõhise juhtimise põhimõtete määratlemine ja
kooskõlastamine huvigruppidega.
Omanäolise kooli tegevuspõhimõtete ja kooli
põhiväärtuste määratlemine koostöös õppijate,
lastevanemate ja koostööpartneritega.
Põhiväärtuste integreerimine väärtuskasvatusega. Kooli
hariduskontseptsiooni täiendamine; põhiväärtuste
integreerimine juhtimisse, õppe- ja kasvatustöösse ning
huvitegevussse; kooli töötajate isiklik eeskuju jne.
Kooli väärtustel põhineva õppijate ja personali
motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi väljatöötamine ja
rakendamine.
Kooli traditsioonide arendamine.
Aktiivne osalemine „Hea Kooli“ projektis.
Põhiväärtuste visualiseerimine ja kommunikeerimine
õpetajatele ja huvigruppidele.
Õpetaja ameti väärtustamine

Organisatsioonikultuuri hindamine ja arendamine
sisehindamise käigus.
Osalemine õpikogukondades (õpetajate võrgustikud,
ühised uurimisprojektid jms).
Meeskonnatöö soodustamine (ainetevaheline lõiming,
ühisprojektid/üritused/koolitused, ühisõppimine-õpilase ja
õpetaja koostöö jms).

2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

x

Vastutaja
Arendusrühm

Märkused

Arendusrühm

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koolipere

Direktor

Koolipere
Koolipere
Arendusrühm
Õpetajad
Direktor
Juhtkond
Õpetajad
Arendusrühm
Juhtkond
Õpetajad
Õpetajad
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Kooli juhtkond ja
personal kuuluvad
kooli arengut
mõjutavatesse
organisatsioonidesse/
võrgustikesse.
Personali ja õpilaste
rahulolu
koolikultuuriga on
positiivse trendiga.

Osalemine rahvusvahelistes, üleriigilistes ja linna
koostöövõrgustikes/projektides; parimate praktikate
rakendamine oma koolis.

x

Rahulolu-uuringute regulaarne läbiviimine, tulemuste
analüüs ning
tulemuste tagasisidestamine huvigruppidele.

x

x

X

x

Direktor
Õppejuhid
Huvijuhid

X

IT spetsialist

2.Arenguvaldkond: personalijuhtimine
Eesmärk 2.1: Koolis töötab professionaalne, motiveeritud, elukestvas õppes osalev ja õppijate arengut toetav personal.
Oodatav tulemus
Personalijuhtimine
toetab kooli
arengukava
eesmärkide
elluviimist.

Võtmetegevused
Personalipoliitika väljatöötamine (sh väärtuspõhised
üldpõhimõtted, värbamine-valik-hindamine ja
arendamine, rahvusvahelise kogemuse kasutamine jms).

2016
x

2017
x

2018

2019

Vastutaja
Direktor
Õppejuhid

Personalipoliitika regulaarne rakendamine, sh
tulemuslikkuse hindamine sisehindamise käigus ja
parendamine.
Ametijuhendite väljatöötamine (klassijuhatajale,
aineõpetajale, raamatukogutöötajale jne).
Töökorralduse regulaarne ülevaatus/ümberkorraldamine.
Töötasustamise süsteemi loomine ja rakendamine (sh
töötasu ja tunnikoormuse sõltuvusse viimine aine eripärast
ja õpetaja vastutusest; motivatsiooni- ja
tunnustamissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine.).
Toimiva sisekommunikatsioonisüsteemi (sh infoliikumine,
tagasiside süsteem) väljatöötamine ja rakendamine.

x

x

x

x

Direktor
Õppejuhid
Hoolekogu
Direktor

x
x

x
x

x
x

x
x

Direktor
Direktor
Õppejuhid

x

x

x

x

Juhtkond

x

Märkused

13

On loodud võimalused
järelkasvu (noored
õpetajad) tagamiseks.

Personal on kaasatud
kooli arendamisesse.
Personali rahulolu
personalijuhtimisega
on positiivse trendiga.

Personalivajaduse regulaarne väljaselgitamine (sh
järelkasvu kindlustamine, haridustehnoloogi
töölevõtmine).
Kooli kasutamine kõrgkoolide praktikabaasina.
Osalemine projektides ”Tagasi kooli” ja ”Noored kooli”.

x

x

x

x

Direktor
Õppejuhid

x
x

x
x

x
x

x
x

Juhtkond
Huvijuhid

Õpetaja tugisüsteemi (sh mentorlus, noore õpetaja
tugisüsteem, karjäärinõustamine) loomine ja
rakendamine.

x

x

x

x

Töörühmade loomine kooli arenguga seotud valdkondade
arendamiseks.
Rahulolu-uuringute regulaarne läbiviimine, tulemuste
analüüs ning tulemuste tagasisidestamine personalile.

x

Direktor
Õppejuhid
Kooli
tugispetsialistid
Direktor

X

IT spetsialist
Õppejuhid

x
X

Eesmärk 2.2: Kooli personalile on loodud professionaalset arengut toetav ja motiveeriv keskkond.
Oodatav tulemus
Personali
professionaalse
arengu programm
toetab järjekindlalt
personali arengut.

Võtmetegevused
Personali professionaalse arengu programmi loomine ja
rakendamine (sh hindamine ja arendamine).
Regulaarsete arenguvestluste läbiviimine personaliga.
Personali eneseanalüüsi süsteemi loomine ja
rakendamine.
Asjakohase koolitusplaani koostamine ja elluviimine (sh
taseme- ja täienduskoolitus, parima praktika jagamine).
Koolituse tulemuslikkuse/mõjususe hindamine
(eneseanalüüsi ja arenguvestluste käigus).
Õpetajate osalemine siseriiklikes ja rahvusvahelistes
võrgustikes ja koostööprojektides (õpikogukondades).
Õpetajate tervislike eluviiside ja liikumisharrastuste
propageerimine ja toetamine.

2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

Vastutaja
Direktor

x

x
x

x

x
x

Direktor
Arendusrühm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Õppetoolid
Õppejuhid
Direktor
Direktor
Juhtkond
Õppejuhid

x

x

x

x

Huvijuhid

Märkused
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Õpilaste ja
lastevanemate
rahulolu personali
professionaalsusega
on
positiivse trendiga.

Rahulolu-uuringute regulaarne läbiviimine, tulemuste
analüüs ning
tulemuste tagasisidestamine personalile.

X

X

IT spetsialist
Õppejuhid

3.Arenguvaldkond: koostöö huvigruppidega
Eesmärk 3.1: Aktiivne koostöö huvigruppidega toetab kooli jätkusuutlikku arengut.
Oodatav tulemus
Huvigrupid on
kaasatud kooli
arengu toetamisesse
ja õppe- ja
kasvatusprotsessi
arendamisesse.

Võtmetegevused
Koostööpartnerite võrgustiku kaardistamine ja regulaarne
ülevaatus (sisehindamise käigus koostöö tulemuslikkuse
hindamise alusel).
Arendustegevuseks vajalike koostööprojektide
määratlemine ja elluviimine (tegevuskava koostamine).
Koostöö ettevõtete, Töötukassaga: õppijate
ettevõtluspädevuse arendamine; valikainete õppe
läbiviimine; lisaressursside hankimine; mainekujundus.
Koostöö teadusasutuste/kõrgkoolidega: andekate õppijate
toetamine; noorte õpetajate järelkasvu tagamine.
Koostöö lastevanematega: õppija arengu toetamine; IKTvahendite ja digikultuuri arendamine (sh IT-alase
teadlikkuse suurendamine); õppijate ettevõtluspädevuse
arendamine; väärtuskasvatuse elluviimine; valikainete
õppe läbiviimine; lastevanemate koolitamine.
Koostöö kooli hoolekogu ja õpilasesindusega: töögrupid,
ühisprojektid/üritused.
Koostöö huviharidusega, kultuuriasutustega: õppekava
tihedam sidumine mitteformaalse õppega.

2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

Vastutaja
Direktor
Juhtkond

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Õppejuhid

x

x

x

x

Õppejuhid
IT spetsialist
Haridustehnoloog

x

x

x

x

x

x

x

x

Direktor
Huvijuhid
Õppejuhid
Õppetoolid
Huvijuhid

Märkused

Arendusrühm
Juhtkond
Karjäärispetsialist
Õppejuhid
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Huvigruppide rahulolu
koostööga on
positiivse trendiga.

Koostöö Pärnu linna haridusasutustega:
koostööprojektid/ühisüritused; eelkutseõpe 8. ja 9. klassis
jms.
Koostöö Pernova Hariduskeskusega: keskkonnaalase
teadlikkuse kasvatamine; keskkonnakaitse integreerimine
õppetöösse.
Koostöö Pärnu Õppenõustamiskeskusega. Õpiraskustega
õppijate varajane märkamine ja toetamine;
eripedagoogide/tugisüsteemide kasutamine;
karjäärinõustamine (ka koostöös Rajaleidja keskusega).
Koostöö tervishoiu- ja spordiasutustega: õppijate ja
õpetajate terviseteadlikkuse tõstmine; teenuste
kasutamine.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koostöö Politsei- ja Päästeametiga: õppijate turvalisus ja
liikluskasvatus.
Koostöö Pärnu Linnavalitsusega. Osalemine linna
haridussüsteemi arengukava elluviimises (projektid,
tegevused, töögrupid, parima praktika kasutamine);
(lisa)ressursside hankimine.
Rahvusvaheline koostöö. Osalemine projektides; parima
praktika kasutamine.
Rahulolu-uuringute regulaarne läbiviimine, tulemuste
analüüs ning tulemuste tagasisidestamine huvigruppidele.

x

x

x

x

x

x

x

x

Direktor
Õppejuhid
Huvijuhid
Kehalise
kasvatuse
õppetool
Juhtkond
Klassijuhatajad
Direktor

x

x

x

x

Õppejuhid

x

x

Direktor
Õppejuhid
Huvijuhid
Direktor
Õppejuhid
Huvijuhid
Direktor
Õppejuhid
Huvijuhid

IT-spetsialist

4. Arenguvaldkond: ressursside juhtimine
Eesmärk 4.1: Kooli ressursside juhtimine on tulemuslik ning toetab kooli jätkusuutlikku arengut.
Oodatav tulemus

Võtmetegevused

2016

2017

2018

2019

Vastutaja

Märkused
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Kooli materiaal-tehniline
baas ja õpikeskkond on
kaasaegne ja vastab
nõuetele.

Tegevuskava koostamine kooli materiaal-tehnilise
baasi arendamiseks ja haldamiseks koostöös
huvigruppidega.
Kooli vana osa ja väikese maja renoveerimine.
Ventilatsiooni- ja küttesüsteemi renoveerimine.
Kooliümbruse korrastamine sh kooli territooriumi
liikluskorralduse üle vaatamine ja parendamine;
õuesõppe klassi rajamine.
Õpikeskkonna ja õppevahendite regulaarne
uuendamine (sh õpikeskkond erivajadustega
õppijatele, õppesuundadele sobivad aineklassid,
ajakohased töövahendid õpetajatele; IT-vahendite
ajakohastamine).
Regulaarne kooli eelarve täitmise jälgimine ja
riskianalüüsi teostamine sisehindamise käigus.
Õppimise- ja töötingimuste vastavusse viimine
tööohutuse ja tervisekaitse nõuetega.
On hangitud eelarveväliseid
Sihtasutuse loomine ja tegutsemine vajalike
lisaressursse kooli
lisaressursside hankimiseks (sh kooliruumide
jätkusuutlikkuse seisukohalt regulaarne väljarentimine)
oluliste
Prioriteetsete arendusprojetide elluviimine koostöös
arendustegevuste/projektide huvigruppidega. Projektide jätkusuutlikkuse
elluviimiseks.
tagamine.
Infotehnoloogilised ressursid IT arengukava koostamine ja elluviimine (sh
on ajakohased ja toetavad
regulaarne tulemuslikkuse hindamine sisehindamise
arengukava eesmärkide
käigus).
elluviimist.
Elektroonilise info säilitamise ja turvalisuse tagamise
põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine.
Elektroonilise andmekogumise ja aruandlussüsteemi
loomine ja rakendamine (sh infoliikumine,
tagasisidestamine: siseveeb, veebipõhised
rahuloluküsitlused).
Kooli kodulehe kaasajastamine.

X

Direktor
Täidetud
Direktori asetäitja
majandusalal
x

X

X
X

x
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Direktor
Hoolekogu
esimees
Direktor

Direktor
IT spetsialist

IT
arengukava
koostatud

X
X

X

IT spetsialist
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Õpilaste ja personali
infotehnooloogiliste oskuste
tase 2019. aastaks
suurenenud 2 korda.

Nutiklassi ja arvutiklasside efektiivsem kasutamine
erinevates õppeainetes.
Infoliikumise tulemuslikkuse/mõjususe regulaarne
hindamine sisehindamise käigus.
E-õppe võimaluste regulaarne täiendamine;
asjakohased koolitused õpetajatele, lastevanematele
ja õpilastele.

X

Digitehnoloogiat arendavate uute ressursside
kavandamine.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IT spetsialist
Digipöörde
meeskond
Arvutiõpetajad
Õppejuhid
IT spetsialist

x

x

x

IT spetsialist
Digipöörde
meeskond
Õpetajad
Õppealajuhatajad
IT spetsialist
Digipöörde
meeskond
IT spetsialist
Digipöörde
meeskond
Direktor
Direktori asetäitja
majandusalal
Direktori asetäitja
majandusalal
Direktori asetäitja
majandusalal
Direktor

Digitaalsete õppematerjalide kogu loomine.

Kooli majandustegevus on
korraldatud säästlikult ja
keskkonnasõbralikult:
2019. aastaks on energia
tarbmine kokkuhoiu arvelt
vähenenud 30% ja
huvigruppide keskonnaalane
teadlikkus on suurenenud 30
%.

IT spetsialist
Õppealajuhatajad

Pedagoogide ja õppijate IT-alaste oskuste seire ja
parendamine.

X

X

X

X

Virtuaalmaailma võimaluste regulaarne
tutvustamine kooli personalile.

X

X

X

X

Säästliku majandamise ja keskkonnahoiu
põhimõtete määratlemine, tegevuskava koostamine
ja elluviimine.
Materiaal-tehnilise baasi kasutamise analüüs ja
optimeerimisvõimaluste leidmine.
Kooli vana osa uue juurdeehituse
keskkonnasäästlikkuse hindamine.
Koostööpartneri leidmine jäätmekäitlusalase töö
propageerimiseks ja parendamiseks; regulaarne
jäätmekäitlus.

X

X

X

X

X
X
X

X
X
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Huvigruppide rahulolu kooli
ressursside juhtimisega on
positiivse trendiga.
(Rahulolu infoliikumisega on
2019. aastaks suurenenud
50-60%).

Keskkonnahoiu ja säästva arengu põhimõtete
seondamine väärtuskasvatusega ja lisamine kooli
õppekavasse ( õppekava üldosa uuendamine lisades
säästliku majanduse ja keskkonnahoiu põhimõtted;
loodusainete praktikumide kvaliteedi tõstmine ja
vastava õppesuuna õpilaste teadlik suunamine
keskkonnasäästlike teadus- ja uurimustööde
koostamisele).
Personali ja õppijate keskkonnaalase teadlikkuse
tõstmine: koolitused, üritused, osalemine
taaskasutuse projektides.
Rahulolu-uuringute regulaarne läbiviimine,
tulemuste analüüs ning
tulemuste tagasisidestamine huvigruppidele.

X

X

X

X

Õppealajuhatajad
Õppetoolide
juhid

X

X

X

X

Huvijuhid
Õppealajuhatajad
Meediaõpetaja
IT spetsialist

X

X

5. Arenguvaldkond: õppe- ja kasvatustöö
Eesmärk 5.1: Kooli õppe- ja kasvatustöö on tulemuslik ja tagab kooli hariduskontseptsiooni ja õppekava eesmärkide elluviimise.
Oodatav tulemus
Õppe- ja
kasvatustöös toetub
kool riiklikule
õppekavale, arendab
edasi vajalikke
võtmevaldkondi ja
uuendab pidevalt
kooli ainekavasid.

Võtmetegevused
Kooli hariduskontseptsiooni täiendamine (elukestva õppe
strateegiast ja Huvitava Kooli põhimõtetest lähtuvalt).

Erinevate õppesuundade (reaal, loodus, keeled,
humanitaar) regulaarne populariseerimine.
Õppekavade süsteemne ja regulaarne arendamine
koostöös huvigruppidega (töörühmad).

2016
X

2017
X

2018
X

2019
X

x

x

x

x

x

x

x

x

Vastutaja
Õppealajuhatajad
Õppetoolide
juhid
Arendusrühm
Arendusrühm
Õppealajuhatajad
Juhtkond
Õppetoolide
juhid

Märkused
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Õppekava
rakendamine tagab
õpilaste mitmekülgse
arengu: õpilased on
mõtlevad, loovad,
aktiivsed ning
oskavad oma
teadmisi praktikas
kasutada.

Õppekavade sidumine mitteformaalse
õppe/huviharidusega (aineringid jms).

x

x

x

x

Õppekava üldosa regulaarne elluviimine. Õppijate
osalemine konkurssidel, olümpiaadidel, festivalidel; PISAtesti tulemuste tõstmine.

x

x

x

x

Rahvusvaheliste projektide läbiviimine (sh loodusteaduste
ja tehnoloogiavaldkonnas). Rahvusvaheliste vabatahtlike
kaasamine õppe- ja kasvatustöösse.
Õppijate võtme/üldpädevuste regulaarne arendamine.
Kooli õppekavasse erinevate valikainete, ringide ja
projektide (ettevõtlusõpe, informaatika, meedia,
robootika,Huvitav Kool) sisseviimine ja rakendamine.
Ainetevahelise lõimingu regulaarne rakendamine (sh ITpädevuste ja võtmepädevuste lõiming).

x

x

x

x

x

x

x

x

Direktor
Õppealajuhatajad
Huvijuhid

x

x

x

x

Õpilaste ettevõtlikkuse toetamine (sh ainealaste ideede
toetamine ja praktikas realiseerimine; õpilasfirma
loomine; õppekäigud, õpikojad; projektiõpe, teaduskoolid;
eelkutseõpe, õpilasmalev/praktikakohad jms) koostöös
Pärnumaa ettevõtete ja organisatsioonidega.
Digitehnoloogia integreerimine õppeprotsessi sh e-õppe
võimaluste suurendamine; netieetika.

x

x

x

x

Juhtkond
Õppetoolide
juhid
IT-spetsialist
Õppetoolide
juhid
Huvijuhid

x

x

x

x

IT-spetsialist
Digipöörde
meeskond
Õppetoolide
juhid
Juhtkond
Õpetajad
Õppealajuhatajad
Karjäärispetsialist

Erinevate aktiivõppemeetodite regulaarne rakendamine
sh õpioskuste (funktsionaalne lugemine) ja õpiharjumuste
kujundamine.
Õpetajate enesetäiendamine (LP-mudeli rakendamine,
digipööre, avastusõpe jms).
Erialaspetsialistide kaasamine õppetöösse. Õpitoad,
õppekäigud, praktiline tegevus jms.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Õppetoolide
juhid
huvijuhid
Juhtkond
Õppetoolide
juhid
Aineõpetajad
Juhtkond
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Õppe- ja kasvatustöö
tulemused vastavad
püstitatud
eesmärkidele ja
sihtväärtustele.
Õppijate ja
lastevanemate
rahulolu õppe
kvaliteediga (õppe- ja
kasvatustöö
tulemuslikkusega) on
positiivses trendis.

Õppe- ja kasvatustöö eesmärkide ja tulemuslikkuse
võtmenäitajate ning sihtväärtuste määratlemine.

x

x

x

x

Õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkuse regulaarne
hindamine sisehindamise käigus; parendustegevuste
elluviimine.
Rahulolu-uuringute regulaarne läbiviimine, tulemuste
analüüs ning tulemuste tagasisidestamine huvigruppidele.

x

x

x

x

X

X

Õppealjuhatajad
Õppetoolide
juhid
Õppealajuhatajad
Arendusrühm
IT spetsialist
Õppejuhid

Eesmärk 5.2: Õppijatele on loodud mitmekülgsed võimalused nende individuaalsust arvestavaks võimetekohaseks õppeks.
Oodatav tulemus
Võimetekohased
õpivõimalused ning
õpilasest lähtuv
õpetamine tõstab
õpimotivatsiooni.

Võtmetegevused
Väljalangevuse vähendamine. Õpiraskustega õppija varane
märkamine. Ennetusalane koostöö Pärnu
Õppenõustamiskeskusega.
Õppetöö diferentseerimine: tugispetsialistide kasutamine,
õpiabi rühmad. Sobiva keskkonna loomine erivajadustega
õpilastele (sh keskkonnavahetuse võimalused; abiõpetaja
ametikoha loomine).
Tugisüsteemi tulemuslikkuse regulaarne hindamine
sisehindamise käigus ja parendustegevuste elluviimine.
Andekate õppijate toetamine. Osalemine olümpiaadidel,
uurimustööde juhandamine; osalemine riiklikes
programmides ja projektides.
Õpilaste õpimotivatsiooni suurendamine. Õuesõpe,
projektiõpe, avastusõpe ja rahvusvahelised projektid.
Karjääri- ja kutsenõustamine koostöös Pärnu
Õppenõustamiskeskuse ja Rajaleidja keskusega.

2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

x

x

x

Vastutaja
Tugisüsteemid
HEV- kordinaator
Klassijuhatajad
Juhtkond
Tugisüsteemid
HEV koordinaator
HEV-kordinaator

x

x

x

x

x

x

x

Õppealajuhatajad
Aineõpetajad

x

x

x

x

x

x

x

x

Õppealajuhatajad
Aineõpetajad
Karjääri
kordinaator

Märkused
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Tulemuslik hindamine
toetab õppija arengut
ja õpimotivatsiooni.

Ennetustöö koolikiusamise vähendamiseks.

x

x

x

x

Koostöö lastevanematega. Vanemate koolitused ja
nõustamine.
Ennastjuhtiva õppija kujundamine. Õpilaste eneseanalüüsi
süsteemi loomine ja rakendamine sh õpetajate - õpilaste
ümarlaud, õpimapid jne.
Kujundava hindamise rakendamine õppetöös (sh sõnaline
hindamine 1.kooliastmes).
Arenguvestluste regulaarne läbiviimine õpilase ja
lapsevanemaga.
Asjakohased täienduskoolitused õpetajatele.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Õppijate tunnustussüsteemi loomine ja rakendamine ( sh
nt kooli stipendium, aasta õppija, sportlane, muusik jms).

x

LP-mudeli
rühmad
Klassijuhatajad
Tugisüsteemid
Hoolekogu
Juhtkond
Koolipere

Juhtkond
Klassiõpetajad
Klassijuhatajad
Juhtkond
Õppetoolide
juhid
Juhtkond

Eesmärk 5.3: Tulemuslik väärtuskasvatus toetab kooli missiooni elluviimist.
Oodatav tulemus
Väärtuskasvatus
on lõimitud
kooli õppekava ning
õppe- ja
kasvatustööga.

Võtmetegevused
Väärtuskasvatuse põhimõte ja eesmärkide määratlemine ja
nende kajastamine kooli hariduskontseptsioonis, õppekavas,
huvitegevuses, ainekavades ja õpetajate töökavades.
Kultuuriteadlikkuse regulaarne arendamine. Pärandkultuuri
sidumine õppetööga, eesti keele õpetamine muukeelsetele
õpilastele, ühisprojektide/tegevuste elluviimine koostöös
haridus- ja kultuuriasutustega.

Tolerantsuse kasvatamine (multikultuursus koolikeskkonnas).

2016
X

2017
x

2018
x

2019
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vastutaja
Direktor

Märkused

Huvijuhid
Eesti keele
õppetool
Kaunite
kunstide
õppetool
Koolipere
22

Tervislike eluviiside kujundamine (sportimisvõimaluste
suurendamine, kooli töötajate eeskuju).

x

x

x

x

Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate regulaarne kaasamine
väärtuskasvatuse elluviimisesse ja arendamisesesse
(ühistegevused, ümarlaud jms).
Väärtuskonfliktide lahendamisel spetsialistide kaasamine.

x

x

x

x

x

x

x

x

Väärtuskasvatuse tulemuslikkuse hindamine sisehindamise
käigus, parendustegevuste elluviimine.

x

x

x

x

Kehalise
kasvatuse
õppetool
Kooliõde
Juhtkond
Hoolekogu
Juhtkond
LP-juhid
Juhtkond
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6 Arengukava kinnitamise ja uuendamise kord.
1.
Kooli arengukava ja arengukava tegevuskava on koostatud neljaks aastaks, selle täitmist
analüüsitakse sisehindamise käigus.
2.
Arengukava muudatused valmistatakse ette koostöös kooli arendusrühma, hoolekogu,
õpilasesinduse ja õppenõukoguga. Vajadusel kaasatakse teisi kooliga seotud huvigruppe.
3.
Arengukava ja tegevuskava parandus- ja muudatusettepanekud arutatakse läbi
õppenõukogus, õpilasesinduses ja hoolekogus.
4.

Arengukava on Kooli üldtööplaani koostamise aluseks.

5.

Arengukava uuendamise eest vastutab kooli direktor.

6.

Arengukava muudetakse ja kinnitatakse koolipidaja kehtestatud korras.
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Lisa 1
Sisekeskkonna analüüs
Kuna kool on ümberkorraldatud õppeasutus, kus süsteemset sisehindamist pole seni läbi
viidud, siis põhineb sisekeskkonna analüüs töögrupi hinnangutel. Analüüsi käigus määratleti
sisekeskkonna olulisemad tugevused ja parendusvaldkonnad 5 hindamisvaldkonna lõikes
(eestvedamine ja strateegiline juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega,
ressursside juhtimine ning õppe- ja kasvatusprotsess).
Kooli arengut mõjutavad uuel arenguperioodil järgmised prioriteetsed sisekeskkonna
tugevused ja nõrkused:
Sisekeskkonna tugevused

Sisekeskkonna parendusvaldkonnad

Kooli juhtkond on orienteeritud kooli
jätkusuutlikule arengule.

Strateegilise juhtimise süsteemne
rakendamine:
kooli arengut toetava sisehindamissüsteemi
loomine ja regulaarne rakendamine;
võtmegruppide aktiivne kaasamine kooli
arendamisesse.
Kooli arengut toetava organisatsioonikultuuri
kujundamine: õppijate ja töötajate arengut
toetava koolikultuuri loomine, väärtuspõhise
juhtimise rakendamine.

Suurte kogemustega, uuendusmeelsed,
optimistlikud, töökad, elukestvalt õppivad
õpetajad.

Personalijuhtimise süsteemne rakendamine:
personalipoliitika loomine ja rakendamine;
personalivajaduse hindamine;
ametijuhendite korrastamine, töökorralduse
parendamine; motivatsiooni- ja
tunnustussüsteemi loomine ja rakendamine;
personali hindamine ja arendamine.

Õppija arengut toetav koostöö
lastevanematega, teiste koolide ja
haridusasutustega; rahvusvahelised
koostööprojektid.

Pikaajalise tegevuskava koostamine
koostööks huvigruppidega: koostööpõhimõtte
ja meetodite määratlemine;
tagasisidesüsteemi loomine ja rakendamine;
väliskommunikatsiooni tegevuskava
koostamine ja rakendamine.

Kooli füüsiline õppe- ja töökeskkond toetab
(osaliselt) õppijate ja töötajate arengut ning
turvalisust: koolihoone juurdeehitus;
sporditegevuse võimalused; IKT-vahendid;
nutiklass, integreeritud internet; turvaline töö ja
õpikeskkond.

Kooli füüsilise õppe- ja töökeskkonna
edasiarendamine: ümbruse kujundamine,
ventilatsiooni-, küttesüsteemide, vana osa ja
väikese maja renoveerimine, õppevahendite
jätkuv uuendamine; säästev majandamine ja
keskkonnahoid.
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Väliskeskkonna analüüs
Töögrupp lähtus väliskeskkonna analüüsimisel Eesti elukestva õppe strateegiast 2020 ja
sellega seotud HTMi üldharidusprogrammist 2015-2018 ning Pärnu linna haridusvaldkonna
arengukavast 2013-2025. Väliskeskkonna võimalused ja ohud on määratletud majanduslike,
poliitiliste ja seadusandlike, sotsiaalsete/demograafiliste, keskkondlike ja tehnoloogiliste
aspektide lõikes.
Kooli jätkusuutlikku arengut mõjutavad uuel arenguperioodil järgmised prioriteetsed
väliskeskkonna võimalused ja ohud:
Väliskeskkonna võimalused

Väliskeskkonna ohud

Osalemine Pärnu linna haridussüsteemi
arengukava 2025 elluviimises:

Haridusvaldkonna politiseeritus:
Elukestva õppe strateegia s.h haridusreformide
elluviimine venib ja/või takerdub;

õppe- ja kasvatustöö tulemuslik elluviimine, sh
kooli õppekava ja hariduskontseptsiooni
arendamine;
erinoorsootöö tõhustamine;
huvihariduse lõimimine õppekavadesse, õppeja karjäärinõustamise pakkumine;
kvaliteetse haridusruumi edasiarendamine;
Pärnu linna haridussüsteemi koostöömudeli
väljatöötamine ja rakendamine;

poliitilised otsused/seadused ei ole kindlustatud
finantsvõimalustega;
palju projektipõhiseid arendustegevusi, mille
finantseerimise jätkusuutlikkus ei ole tagatud;
puudub projektides osalemiseks
omafinantseering;
vähene projektide kirjutamise oskus.

riigisisese ja rahvusvahelise koostöö ning
koostöövõrgustike arendamine;
haridusasutuste kvaliteedihindamissüsteemi
väljatöötamine ja rakendamine.
Eesti majandus areneb teadmiste ja
innovatsioonipõhiseks:

Eesti majanduse struktuur ei kaasajastu
piisavalt kiiresti:

ettevõtluse ja haridussüsteemi integreerimine
(sh asjakohased meetmed, tegevused Pärnu
linna haridussüsteemi arengukavas);

globaalne määramatus ja ebakindlus, sh
sõjakolded);

keskkonnateadlikkuse kasv: säästev
majandamine;
erinevad projektid; keskkonna- ja
loodushariduskeskuste kaasamine õppetöösse.

arenenud
riikide
aeglane
taastumine,
finantspoliitiline
ebastabiilsus
EL-s,
võlaprobleemid; riigi eelarvedefitsiit ja kohalike
omavalitsuste eelarvetulude vähenemine;
struktuurne tööpuudus ja noorte tööpuuduse
kõrge tase;
talentide väljaränne;
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riigil puudub regionaalpoliitika, piirkondlikud
arenguerisused on ülisuured;
haridussüsteemi struktuur ja sisu ei vasta
tööturu ja ühiskonna vajadustele;
noortel madal valmisolek ja huvi asuda õppima
ning
tööle
reaalja
loodusteaduste
valdkondadesse;
Pärnu majandusstruktuuri vähene innovatiivsus,
kvalifitseeritud tööjõu puudumine, keskmise
töötasu langemine;
kuurorti- ja puhkemajanduse hooajalisus,
varimajanduse suur osakaal suveperioodil;
noorte vähene ettevõtlikkus.
Tööturu globaalne laienemine:
tööjõu vaba liikumine, sh mobiilsed
haridustöötajad;

Rahvastiku vananemine ja vähenemine.
Sotsiaalne ebavõrdsus:
1/3 tööjõust on erialase hariduseta; tugev surve
sotsiaal- ja tervishoiusüsteemile;

talentide
ligimeelitamine,
töömustrite
mitmekesistumine,
positiivne
sisseränne haridussüsteemi institutsionaalne ülesehitus
Pärnumaale ja laste arvu suurenemine;
(koolivõrk) ei vasta demograafilistele
arengutele;
avatud, „nutikas“ töö- ja immigratsioonipoliitika,
multikultuursuse mõistmine ja väärtustamine vananev õpetajaskond; noorte õpetajate ja
(muukeelse õppija nõustamine ja toetamine, meesõpetajate vähesus;
keelekümblus, rahvusvahelise üldhariduse
immigrantide arvu suurenemine võib kaasa
kättesaadavuse suurenemine (IBO õppekavad));
tuua sotsiaalseid ja rahvuslikke pingeid;
Hariduskoostöö ELga (võimalus õppida
sotsiaalne kihistumine ja ebavõrdsus,
rahvusvahelisest kogemustest, parimatest
erivajadustega laste arv suureneb (sh narkopraktikatest);
jms probleemid).
EL-i erinevate projektide abil tehtavad
investeeringud/lisaressursi võimalused;
kultuuriteadlikkuse toetamine, pärandkultuuri
kogumine ja selle sidumine õppeprotsessiga
(koostöös kultuuriasutustega);
Pärnu-teemaliste projektide elluviimine;
Eesti-vene ühisprojektide elluviimine;
eesti keele õpetamine muukeelsetele
inimestele.
Õpetaja ameti väärtustamine:

Väärtushoiakud muutuvad aeglaselt:
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teadlik mainekujundus õpetajaameti
väärtustamiseks (sh regulaarse Õpetajakuu
korraldamine, rahalised toetused noorele
õpetajale);
õpetajate ja koolijuhtide ühiskonna
muutuvatele vajadustele vastava taseme- ja
täiendusõppe süsteemi loomine ja rakendamine
(haridustöötajate kompetentsikeskuse loomine
ja arendamine koostöös Pärnu
Õppenõustamiskeskusega);
Pärnu haridustöötajate tunnustamissüsteemi
arendamine (Pärnu hariduspreemiad) ja
täiendamine koostöös kohalike ettevõtjatega;
haridustehnoloogi ja infotehnoloogi
ametikohtade loomine koolidesse;
tugisüsteemi kättesaadavuse tagamine
haridustöötajatele (sh mentorite koolitamine,
mentorite motivatsioonipakett, Noore õpetaja
tugi- ja sisseelamissüsteemi rakendamine);

Edukultus, pererolli vähenemine laste
kasvatamisel, vähene avatus, sallivus,
väärtuskonflikt eri põlvkondade vahel;
Eesti kultuuri ja identiteedi ohustatus
globaliseeruvas maailmas;
ebatervislikest eluviisidest tingitud halb tervis,
surve tervishoiu- ja sotsiaalsektorile;
õpetajaameti madal prestiiž, palgad hariduses
ei ole konkurentsivõimelised (palgaskeem ei
motiveeri professionaalset arengut), puudulik
tunnustus- ja motivatsioonisüsteem;
reaal- ja loodusteaduste valdkonna õpetajate
puudus (äratõmme erasektorisse ja välismaale);
eripedagoogide ja eriharidusega pedagoogide
vähesus.

haridusasutuste rakendamine kõrgkoolide
praktikabaasidena.
IKT arendamine on riiklik prioriteet –
digipöörde elluviimine:
digikultuuri, sh digitehnoloogia integreerimine
õppeprotsessi, digitaristu arendamine (riigi,
pidaja ja HITSA tugi);
õpikeskkondade paljusus ja paindlikkus,
õppevahendite ja -keskkondade
mitmekesistumine;
e-keskkonna (andmebaasi) loomine Pärnu
õpipaikade ja – võimaluste kaardistamiseks.

Infotehnoloogiliste riskide suurenemine:
„valmis info“ pärsib analüüsi- ja sünteesioskusi,
info vananeb väga kiiresti, netieetika
puudumine;
digitaalse lõhe suurenemine;
järsult suurenev vajadus infotehnoloogilise
kompetentsuse järele (IT-oskus kui
võtmepädevus, haridustehnoloogide vajadus);
küberkuritegevuse kasv; isikuandmete
väärkasutus.
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Lisa 2
Pärnu Mai Kooli õpilaste arvu prognoosid 2016-2019
Õppeaasta

2016/17
2017/18
2018/19

I kooliaste
Klasse
Õpilaste
arv

12
12
11

313
306
272

II kooliaste
Klasse
Õpilaste
arv

12
12
12

295
310
313

III kooliaste
Klasse
Õpilaste
arv

10
10
11

268
247
266

väikeklass
Klasse
Õpilaste
arv

Klasse

kokku
Õpilaste
arv

34
34
34

876
863
851
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