Vastused Muraste Kooli õpetajate esitatud küsimustele
1. Miks vald loob tingimused õpetajate lahkumiseks või uute õpetajate leidmise
raskendamiseks olukorras, kus õpetajaid on kogu riigis niigi raske leida?
Meil on väga kahju, kui asjade käigust on jäänud vale mulje. Seetõttu peame vajalikuks
selgitada, et Harku valla 2020. aasta eelarves on arvestatud võimalusega täiendavate rahaliste
vahendite eraldamiseks, pakkumaks 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. Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses saab vajaduse tekkimisel pakkuda õpetajatele
majutamise teenust lisaks erinevatele rekreatsioonivõimalustele (spordisaal, jõusaal, ujula,
saun). Samuti on võimalik teha õpetajate leidmiseks koostööd Tabasalu Ühisgümnaasiumiga.
2. Kuidas tagatakse õpetajate liikumine Muraste kooli või oma elukoha ja Meriküla vahel
(koolile autod?, taksoteenus?)?
Iga õpetaja leiab endale sobivaima variandi Merikülla tööle minemiseks. Õpetaja võib kasutada
tööle minemiseks enda isiklikku sõiduvahendit või minna Meriküla kompleksi Muraste Kooli
juurest koolibussiga või kasutada soovi korral Meriküla Spordi- ja Õppekeskuse
majutuskeskust. Isikliku sõiduauto kasutamise korral tekkivad lisakulud hüvitatakse eelpool
mainitud motivatsioonipaketi raames.

3. Miks peaksime uskuma, et turvaline ja paindlik transport saab korraldatud, kui hetkel
on vallas probleemid ka tavapäraste liinide korraldamisega?
Ühistransporditeenust vallasisestel ja valda läbivatel liinidel korraldab MTÜ Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus, kes vahetas möödunud sügisel problemaatilise vedaja välja. Harku valla
siseliine teenindab juba mitmendat kuud GO Bus, kellega ei ole probleeme olnud. MurasteMeriküla-Muraste liini jaoks teeme siseliinide osas lepingu täienduse.
4. Kui palju vahendeid ja millise personali värbamiseks on juurde planeeritud?
Harku valla 2020. aasta eelarves on arvestatud võimalusega täiendavate rahaliste vahendite
eraldamiseks. Sisendit konkreetsete ettepanekute osas ootame koolijuhilt.
5. Kas Merikülla on planeeritud rajada kaasaegse sisustusega õppeköök, labor,

tehnoloogiaõpetuse ja käsitööklassid?
Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse on plaanis rajada vajaliku sisustusega labor. Käsitöö,
kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse tunnid toimuksid Muraste koolimajas.
6. Kui palju vahendeid on lisaks planeeritud õppevahendite ostuks?
Sisend selleks tuleb koolijuhilt ja õpetajatelt.
7. Kui palju arvuteid, tahvelarvuteid ja muid IT-vahendeid on planeeritud Merikülla osta?
Neid vahendeid renditakse koolile nii palju kui on vaja vastava kooliastme õpilaste ja õpetajate
jaoks.
8. Millised on huvitegevuse võimalused Merikülas? Millised ringid on kavas seal avada?
Huvitegevuse ja Noorsootöö sihtasutus leiab, et tegemist on väga mitmekülgseid huviringide pakkumist
võimaldava majaga. Võimalik on korraldada erinevaid spordiringe, nagu näiteks saalihoki,
jalgpall, korvpall, võrkpall, sukeldumine. Kuna kompleksis asub ka korralik lasketiir, siis on
võimalik tegeleda ka laskespordiga. Lisaks kõikvõimalikud muud huviringid, mille järgi huvi
on ja mis ei sõltu kindlast ruumist.
9. Kellele me seda kooli õigupoolest teeme?
Harku valla hariduse arengukava juhtrühm pidas otsuse tegemisel silmas koolikohtade loomist
Ilmandu, Muraste, Meriküla, Suurupi, Vääna-Jõesuu, Naage piirkonna lastele.
10. Kelle arvamus on tõsiseltvõetav ja väärib arvestamist otsuste tegemisel kui mitte
kogukonna ja haridusvaldkonna ekspertide oma?
Kogukonna ja haridusvaldkonna ekspertidel on selles küsimuses erinevad arvamused, mis on
ära kuulatud, teadmiseks võetud ja otsuste tegemisel üheks sisendiks.
11. Millistele põhjendustele tuginevalt on see otsus tehtud?
Otsuse tegemisel lähtus hariduse arengukava juhtrühm väga selgelt õpilastest ja nendele
pakutavast õpetuse kvaliteedist, õppekeskkonnast ja taristust, mis on Meriküla kinnistul olemas.
Hariduskompleks 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. Valla arengukava tegevuskavas oleme juba varasemalt
planeerinud uued juurdepääsuteed jalgsi ja rattaga liikumiseks Muraste ja Meriküla vahele,

mida saaksid aastaringselt kasutada kõik piirkonna elanikud. 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.
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.
12. Miks vald soodustab kolmanda kooliastme väljaarendamise ebaõnnestumist läbi õppeks
ebasobivate tingimuste loomise, soostumata põhjendatult ja avatult arutlema teiste
võimaluste üle ning külvates segadust ja tekitades ärevust nii lapsevanemate kui
õpetajate seas?
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.
Hariduse arengukava juhtrühma ettepaneku “Muraste Kooli laienemine 2020. aasta sügisel
Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse” tühistamine ei ole vallavalitsuse otsustada.
Siinkohal peame vajalikuks täiendavalt 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 haridusja kultuurikomisjonile. Seejärel toimub arengukava avalikustamine ning avalik arutelu, mille

raames on võimalik kõigil isikutel esitada täiendavaid ettepanekuid. Laekunud ettepanekuid
arutab nii volikogu haridus- ja kultuurikomisjon kui ka hariduse arengukava juhtrühm ning
esitab seejärel arengukava volikogule otsuse tegemiseks.
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