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Käesolevas seletuskirjas on esitatud vastavalt Põhja-Pärnumaa valla haridusasutuste 

arengukavade kinnitamise korrale ülevaade arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja 

eesmärkide saavutamise/mittesaavutamise kohta eelneval perioodil ja selgitused järgneva 

perioodi eesmärkide kohta.   

1. Ülevaade Pärnu-Jaagupi Põhikooli arengukava täitmisest 2017/18. õppeaastal 

2018.aastal jätkasime tegevust Tervist Edendava Koolina ja Ettevõtliku Koolina. Pöörasime 

rohkem tähelepanu laste liikumisvõimalustele vahetundides ning jätkasime traditsiooniliste 

spordiürituste ja –sarjade korraldamisega. Avasime loodus- ja matkaringi ning noormeeste 

bodybuildingu ringi ning need osutusid väga populaarseteks. Kool liitus Eesti Eriolümpia 

Ühendusega ning meie erivajadustega õpilased võtsid osa HEV lastele korraldatud võistlustest 

ja konkurssidest. Kuna 2018. aasta oli Eesti Vabariigi 100. sünniaasta, siis paljud tegevused 

olid kantud meie riigi ja sünnipäevatemaatikast: 100 katset, 100 pillimehest koosnev pillikoor, 

100st lapsest koosnev püramiid, näitus „100 spordiala“ jne. Meie koolis Eesti Vabariigi 100. 

sünnipäeva auks korraldatud kontsert-aktusel osalesid ka sõpruskoolid Leedust Salociaist ning 

Lätist Bilsrundale koolist. Sellele eelnevalt toimus meie kooliesinduste 51. sõpruskohtumine. 

Kooli õpilasomavalitsus Oma Riik hakkas 1 kord kuus korraldama pikemaid arutelu-

kohtumisi koolikorralduse teemadel. Kevadel 2018 toimusid projektõppepäevad, mille raames 

külastasime uue valla Vändra piirkonna ettevõtteid. Meie õpilased võtsid edukalt osa 

vabariiklikust ettevõtlusvõistlusest Bright Minds. 2018. aasta algul viisime läbi Ettevõtliku 

Kooli enesehindamise ning sügisel 2018 anti meie koolile Ettevõtliku Kooli baastase koos 

õigusega kasutada kooli kvaliteedimärgina Ettevõtliku Kooli logo ja Ettevõtliku Kooli lippu. 

Sügisel 2018 alustasime ülevallalise noorte ettevõtlusprojekti „Mina, tulevikukooli 

õpilane/õpetaja/koolijuht“ eesvedamist ja elluviimist.  

Õppe- ja kasvatustöös on fookus laste õpi- ja tööoskuste kujundamisel. Palju tuleb tegeleda 

hariduslike erivajadustega lastega, sh nende integreerimisega tavaklassi. Meie õpilased 

osalevad endiselt tublisti maakondlikel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel. 

Õpetajad kasutavad õppetöö korraldamisel digivahendeid ja muid aktiivseid õppemeetodeid. 

Uuendatud on kooli arvutiklassi sisustus ning mitmes klassiruumis on uus nutiprojektor. 

Jätkame õppetundides robootikavahendite kasutamist. Toimus mitu lapsevanemate õpiõhtut.  

Uuendatud sai kooli õppekava ning eelkõige selle lõimimise osa. Lähtudes lapsevanemate 

soovist, arendasime rohkem ka kooli loodussuunda ning sügisel 2018. liitus kool Rohelise 

Kooli programmiga, mis annab meile koostööpartereid ja koolitusvõimalusi 

loodusvaldkonnas. Viisime ellu ka mitmeid loodusprojekte (UNESCO mereprojekt, KIKi 

rannikualade projekt jt). Kool taastas tegevuse kiusamisvastases liikumises T.O.R.E. Õpetajad 

jätkavad koostööd kolleegiumites ning väiksemates töörühmades – LP-rühmades, kus 

analüüsitakse koolikeskkonda ja leitakse lahendusi probleemidele.  

Olulise tegevusena toimus 2018.aasta suvel koolihoone A-korpuse renoveerimine, mille 

raames kaasajastati kooli õppekeskkond õppimiseks ja vaba aja tegevusteks: renoveeriti 

välisfassaad, trepikojad, koridorid ning ventilatsioon. Kool sai uue õppeköögi, 

kodundusklassi, loodusainete õppeklassi, õueõppeklassi ning garderoobi. Kooli renoveerimist 



toetati Euroopa Liidu Struktuurifondist SA INNOVE meetme „Koolivõrgu korrastamine" 

tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine“  

alategevuse „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020“ taotlusvooru esitatud 

projekti „Pärnu-Jaagupi Põhikooli kaasajastamine“ kaudu.  

Koolimuuseum pani taas oma olulise panuse õppetöösse. Kevadel viidi ellu muuseumi asutaja 

May Elisabeth Maiste mälestuskonverents. Regulaarselt toimusid muuseumitunnid, meie 

õpilasmalevarühm korraldas koolimuuseumi hoovil perepäeva. Nooremate õpilaste 

malevarühm töötas taas Uduvere seltsi juures.  

 

2. Selgitused järgneva perioodi eesmärkide kohta 

Pärnu-Jaagupi Põhikooli arengukava 2019-2021 on koostatud  3 aastaks. Arengukava aluseks 

on 2016. aastal koostatud SWOT analüüs, 2017. aastal tehtud arenguväljakutsete analüüsid 

kooli hoolekoguga, õpilasomavalitsusega ja õpetajatega ning Digipeegli aruanne, samuti 

2018. aastal Ettevõtliku kooli programmi raames koostatud sisehindamise aruanne. Lähtuvalt 

tehtud analüüsidest ning laekunud ettepanekutest on uuendatud tegevuskava 2019 - 2021.  

Jätkame koos tervise-edenduse, õpilaste ettevõtlikkuse toetamise ning Rohelise Kooli ja 

T.O.R.E. programmiga. Uue õpikäsituse rakendamine igapäevases koolitöös on väga olulise 

tähtsusega – õppetöös  jätkame digivahendite ja aktiivsete õppemeetodite sissetoomist, 

suurendame õues õppimist ning koostööd kohalike ettevõtjatega. Õppimist seovad reaalse 

eluga ka loovtööd. Uueneva õpikäsituse elluviimiseks on oluline õpetajate osalemine uueneva 

õpikäsituse koolitustel ja konverentsidel. Kuna meie koolis ei ole koolipsühholoogi ja see töö 

on kokku lepitud klassijuhatajatega, on väga vajalikud ka klassijuhatajate täiendkoolitused 

sotsiaalpedagoogika ja psühholoogia valdkonnas. Soovime innustada õpetajaid ja õpilasi 

osalema ka vastavalt õpetaja- või õpilasvahetuse programmides.  2019.aastal on kavas taas 

kohtuda oma Itaalia sõpradega Uggiate Trevanost - mais 2019 võtame Itaalia sõpru oma 

koolis ja kodudes vastu ning sügisel läheme vastukülaskäigule.  

Koolimuuseumi tegevuse põhisuunaks on lähiaastatel jätkuvalt suurem koostöö kooliga ning 

muuseumitöö lõimumine õppetöösse.   

Soovime jätkata kooliruumide kaasajastamisega – seda eriti koolimööbli ajakohastamise osas.  

Kavas on teha uus kooli sisehindamine ja uue Digipeegli koostamine.  
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