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PÄRNU MAAKONNA HARIDUSTÖÖTAJATE  

TUNNUSTAMISE KORD 
  

1. Konkursi eesmärk 
Märgata, tunnustada ja tutvustada üldsusele haridustöötajaid ning hariduselu edendamisele 
kaasa aidanud inimesi ja organisatsioone, kelle tegevus toetab õppija arengut lasteaias, 
üldhariduskoolis või kutsekoolis. 
 
2. Sihtgrupp 
Pärnu maakonna (v.a. Pärnu linn) lasteaedade, üldhariduskoolide, huvikoolide ja 
kutseõppeasutuste juhid, nende asetäitjad, õpetajad, tugispetsialistid ja noorsootöötajad, 
samuti koostööpartnerid, kes on panustanud haridusasutuste õpikeskkonna parendamisse. 
 
3. Konkursi autasuks on nimeline meene 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu nimeline meene omistatakse üheteistkümnes kategoorias: 
3.1. AASTA KLASSIÕPETAJA 
3.2 AASTA TEGU HARIDUSES 
3.3 HARIDUSE SÕBER JA TOETAJA 
3.4 AASTA LASTEAIAÕPETAJA 
3.5 AASTA ÕPPEASUTUSE JUHT 
3.6 AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA 
3.7 AASTA PÕHIKOOLIÕPETAJA 
3.8 AASTA KLASSIJUHATAJA 
3.9 AASTA KUTSEÕPPEASUTUSE ÕPETAJA  
3.10 AASTA NOORSOOTÖÖTAJA 
3.11 AASTA SUUNAJA 
 
4. Konkursi korraldamine: 
4.1. konkursi korraldab Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL);  
4.2. Pärnu maakonna konkursikomisjoni kuuluvad POL-i hariduskomisjoni liikmed.  
4.3. nimelised meened antakse üle maakonna õpetajate päeva üritusel; 
4.4. tunnustamise korraldamise otsustab igal õppeaastal Pärnumaa Omavalitsuste Liidu   
       hariduskomisjon, lähtudes POL-i eelarvest. 
 
5. Kandidaatide esitamine: 
5.1. kandidaadid (v. a. Aasta Noorsootöötaja) valitakse välja üleriigilisele tunnustusüritusele  
      „Eestimaa õpib ja tänab“ esitatud kandidaatide hulgast. Kandidaatide esitamine toimub   
      elektroonselt. Portaali avanemisest ja sulgumisest Haridus- ja Teadusministeeriumi  
      kodulehel   teavitatakse Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kaudu kohalikke omavalitsusi ja    
      haridusasutusi;  
  



5.2. Aasta Noorsootöötaja  kandidaatide esitamine toimub Pärnumaa Omavalitsuste Liidule    
       elektroonselt ( e-post kristel@pol.parnumaa.ee ) hiljemalt Eestimaa õpib ja tänab   
       konkursi viimasel päeval (13. mai 2018). Taotlusele lisatakse ülevaade kandidaadi  
       tegevusest ja töötulemustest; 
5.3. kandidaate võivad esitada üksikisikud, organisatsioonid ja ühendused; 
5.4. sobiva kandidaadi puudumisel võib komisjon kategooriad ringi jagada või jätta  
       aunimetuse omistamata ja nimelise meene välja andmata; 
5.5. konkursikomisjon teeb aunimetuste omistamise otsuse hiljemalt eelviimasel tööpäeval  
       Eestimaa õpib ja tänab konkursi juhendi kohaselt. Otsus avalikustatakse kaks nädalat   
       enne õpetajate päeva; 
5.6. statuutide kirjeldused on esitatud käesoleva korra lisas. 


