Lp Muraste Kooli hoolekogu

06.01.2020
Harku Vallavalitsuse vastus Muraste Kooli hoolekogu avalikule pöördumisele

Harku vallamajas toimus 2. detsembril vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetest koosneva
hariduse arengukava juhtrühma koosolek, kus arutati muuhulgas Muraste Kooli laienemise
valikuid, arvestades sealjuures ka valla järgnevate aastate haridusinvesteeringute ja rahaliste
võimalustega. Hariduse juhtrühma moodustab 11 liiget, kes on kõigi volikokku valitud
erakondade ja liitude esindajad ning lisaks vallavalitsuse liikmed. Otsus Muraste Kooli
laiendamiseks Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse (kohal 10 liiget) võeti vastu kaheksa pooltja ühe vastuhäälega ning üks liige jäi erapooletuks.
Ühtlasi peame vajalikuks selgitada, et Harku valla haridusvaldkonna arengukava juhtrühma
otsus laiendada Muraste Kooli III kooliaste Meriküla hariduskompleksi on üks osa arengukava
koostamise protsessist. Järgnevalt esitatakse juhtrühma ettepanek volikogu haridus- ja
kultuurikomisjonile. Seejärel toimub arengukava avalikustamine ning avalik arutelu, mille
raames on võimalik kõigil isikutel esitada täiendavaid ettepanekuid. Laekunud ettepanekuid
arutab volikogu haridus- ja kultuurikomisjon ning esitab seejärel arengukava volikogule otsuse
tegemiseks.

Harku Vallavalitsus, volikogu, haridus- ja kultuurikomisjon ning ka hariduse arengukava
valdkondlik töörühm on tutvunud 31. oktoobril 2019. aastal toimunud juhtrühma koosolekul
kõigi Muraste Kooli seisukohtadega, teinud koostööd kooli direktor Priit Jõega ja kuulanud
tema selgitusi koolis töötavate õpetajate kvalifikatsiooni ja aineõpetajate osas, keda on plaanis
palgata III kooliastmesse. Eelnevalt toimus 9. septembril Muraste Kooli laienemise teemal
kohtumine kooli direktori ja volikogu ning vallavalitsuste liikmetega. Seal sai Priit Jõe soovil
kokku lepitud, et hiljemalt 12. detsembriks tuleb otsus, kuhu Muraste Kool laieneb. 27. augustil
toimus haridusjuhtide nõupidamine ja 10. septembril valla haridusseminar Meriküla Spordi- ja
Õppekeskuses, mis muuhulgas täitsid eesmärki tutvustada Meriküla õppekompleksi võimalusi
Muraste Kooli laienemise osas. Samuti on vallavolikogu liikmed kuulanud ära kooli hoolekogu

esimehe erinevatel haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekutel ning võtnud saadud info
teadmiseks.
Kõik osapooled on tutvunud Muraste Kooli hoolekogu tehtud küsitlusega ning seda on
kasutanud argumenteerimiseks peamiselt koolidirektor ja hoolekogu, aga seda ei ole peetud
representatiivseks. Ei ole selge, kas kõik lapsevanemad said küsitluses osaleda, sest näiteks
volikogu ja hariduse arengukava juhtrühma liige Priit Kotkas, kes on Muraste Koolis õppiva
lapse isa, pole seda küsimustikku saanud. Sellest hoolimata võeti otsuse langetamise protsessis
ühe sisendina arvesse küsitluse tulemusena väljendunud lastevanemate soovid.

Muraste Kooli hoolekogus on kooli pidaja esindajana vallavolikogu esimees Kalle Palling, kes
on hoidnud hoolekogu liikmeid hoolekogu koosolekutel ja vanemaid kursis aktuaalsete
arengute ja tegevustega sel teemal. Volikogu liikmed ja volikogu komisjonide liikmed ning
vabaühendused on informeeritud erinevatest arengutest läbi oma liikmete, kes osalevad
vallavalitsuse ja volikogu töös.
Turvalisus on meile väga oluline ja seda on väljendanud kõik volikogu komisjonid ja
töörühmad. Nõustume, et Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse viiv Tilgu tee on küll kitsas,
kuid see on heas korras riigitee. Liiklejate ohutuse tagamiseks on antud teel kehtestatud ka
kiirusepiirang 40 km/h. Valla arengukava tegevuskavas oleme juba varasemalt planeerinud
uued juurdepääsuteed jalgsi ja rattaga liikumiseks Muraste ja Meriküla vahele, mida saaksid
aastaringselt kasutada kõik piirkonna elanikud. Lisaks planeeritud koolibussid MurasteMeriküla-Muraste liinil võimaldavad loobuda õpilaste autoga kodu ja kooli vahel
sõidutamisest, mis omakorda vähendab liikluskoormust koolipäeva alguses ja lõpus. Juba täna
viiakse kuus korda nädalas Tabasalu Jalgpalliklubi noori bussiga Meriküla Spordihoonesse.
Otsuse tegemisel lähtus hariduse arengukava juhtrühm väga selgelt õpilastest ja nendele
pakutavast õpetuse kvaliteedist, õppekeskkonnast ja taristust, mis on Meriküla kinnistul olemas.
Kompleks on turvaline ja õppetööks sobiv, pakkudes head võimalust Meriküla elanikel tunda
ennast osana Harku vallast ning toob Meriküla-Muraste-Suurupi piirkonda laiemalt kaasa
arengu ja loob uusi võimalusi. Uued rajatavad teelõigud arvestavad kogu piirkonnaga tervikuna
tagades parema ligipääsu Ilmandule, Murastele, Suurupile ja Merikülale, sealhulgas ka Tilgu
Sadamale. Vallavalitsusel on plaanis rajada sõidutee koos kergliiklusteega Klooga maanteelt
Muraste Paekivi platsi kõrvalt Tilgu teele.

Meriküla hariduskompleks on lapsesõbralik ja turvaline
Meriküla hariduskompleksi kuulub eraldi õppehoone, kus on erineva suurusega klassiruumid,
kabinetid õpetajatele, söökla, aula ja abiruumid. Kuna ruumid on väga heas korras, siis puudub
vajadus ümberehitustöödeks, küll aga saab neid muuta õdusamaks või kohendada mõne
õppeaine auditooriumile seatavatele erinõuetele vastavaks. Meriküla hariduskompleksis asub
ka valla suurim spordihoone, kus on piisavalt ruumi kõigile õpilastele kehalise kasvatuse
tundide ning sportlike huvitegevuste läbiviimiseks. Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses ei ole
ruumipuudust, mis soodustaks stressi ja koolikiusamist.
Modulaarse lahenduse kasutusele võtul tekiks koolimajas ülekoormus, mis oli ka arutlusel 25.
novembri kohtumisel Muraste Kooli juhtkonna ja õpetajatega. Selleks, et keegi ei peaks
kannatama ebamugavusi ja õppima ülerahvastatud koolimajas ning tagamaks kõige
noorematele õpilastele koolirahu, tegi vallavalitsus ettepaneku kohandada Meriküla õppehoone
III kooliastmele sobilikuks.
Harku valla 2020. aasta eelarves on arvestatud võimalusega täiendavate rahaliste vahendite
eraldamiseks, et pakkuda motivatsioonipaketti aineõpetajatele, kes peavad tunde andma mitmes
koolis või õppekohas. III kooliastme õppekava on ainekeskse ülesehitusega ega häiri kuidagi
enamuse klassiõpetajate tööd, kes vastavalt kvalifikatsioonile töötavad I ja II kooliastmes. III
kooliastme õpetajad saavad 2021./2022. õppeaastal täiskoormuse 7.–9. klassis õpetades. Kooli
pidamine erinevates õppekohtades kooliastmete kaupa on ennast ka varasemalt õigustanud,
seda teed on läinud näiteks Gustav Adolfi Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium ja
Prantsuse Lütseum.
Harku valla hariduse arengukava juhtrühm pidas otsuse tegemisel silmas koolikohtade loomist
Ilmandu, Muraste, Meriküla, Suurupi, Vääna-Jõesuu, Naage piirkonna lastele. Praegu on Harku
valla III kooliastme koolikohustuslikest õpilastest 53% (üksnes Tabasalu Ühisgümnaasiumis
on III kooliaste, kuid neil on hetkel ruumipuudus ja ülerahvastatusest tingituna pole piisaval
arvul õppekohti. Selle mure lahendab 2021. aastal valmiv hariduslinnak, kuhu ehitatakse uus
algklasside maja 500 õpilasele ning vanasse koolihoonesse tuleb III kooliastme õppekohti kuni
600 õpilasele) õppimas valla koolis, kuid aastaks 2024 on eesmärk seda suurendada 80%-le.
Seega planeerime Merikülla III kooliastet perspektiivselt kuni 300 lapsele.

Vallavalitsuse poolt 2018. aastal konsultatsiooniettevõttelt Cumulus tellitud Harku valla
koolivõrgu eksperthinnangus välja toodud võimalikud finantsmõjud olid hinnangulised ega
tuginenud tänastele tegelikele vajadustele ja kavandatavate tööde mahule. 2019. aasta lõpus
koostas vallavalitsus vajalike tööde eelarve, mis arvestab reaalsete vajaduste ja mahtudega ning
hindadega.
Meriküla kompleksi kasutamist õppekohana ja huvitegevuseks, sh sportimiseks, aitab ka
Muraste-Suurupi piirkonda laiemalt arendada ning sealsete elanike elu oma kodukohas
elavdada. Juba praegu kasutavad hoonet aktiivselt Tabasalu Jalgpalliklubi, skaudid, kodutütred
ja Meriküla Selts, aeg-ajalt ka Politsei- ja Piirivalveamet ning Kaitseliit. Seega, kuna kompleks
on kasutuses 365 päeva aastas ning kooliaeg on sellest vaid 175 päeva, siis on kompleksi
ristkasutus igati mõistlik lahendus.
Usume, et pakutud lahendus võimaldab kogu piirkonnale Ilmandu, Muraste, Meriküla, Suurupi,
Vääna-Jõesuu, Naage vajaliku õppekohtade arvu loomist. Kooliastmete paiknemine eraldi
õppekohtades annab eakohase õpi- ja kasvukeskkonna nii nooremale kui vanemale
kooliastmele.
Mõistame, et muudatuse sisseviimine ei ole koolile kerge ning uue olukorraga kohanemine
võtab nii õpetajatel, lastel kui ka lapsevanematel paratamatult aega. Vallavalitsus soovib olla
selles protsessis kõigile osapooltele maksimaalselt toeks.
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