Küsitluse “Kas Muraste Kool peaks olema 6- või 9-klassiline?” tulemused
Küsitlusest võttis 5-päevase perioodi jooksul osa 253 lapsevanemat, sealhulgas 156 ema ja 97 isa, ehk
osalusprotsent oli maksimaalsest võimalikust ligikaudu 59%, mis on sellise küsitluse puhul väga kõrge.
Eelnevast lähtudes saame öelda, et küsimus on lapsevanematele väga oluline.
Vastustest joonistus üheselt välja, et lapsevanemad on väga tugevalt Muraste Kooli 9-klassiliseks
muutmise poolt- seda soovib 95% küsitlusele vastanutest:

Lapsevanemad väljendasid küsitluses väga tugevat soovi, et lapsel/lastel oleks võimalik 9 klassi läbida
kodulähedases koolis. Sama tähtsaks peetakse võimalust lapsel õppida väiksemas koolis. Ollakse
seisukohal, et kodulähedase kooli teeb “väiksemaks” ja lähedasemaks asjaolu, et valdav osa lastest
elavad samas piirkonnas ja on samasse kogukonda kuuludes tuttavad ka väljaspool kooli. Leitakse, et
7-ndasse klassi minev laps on sellises emotsionaalses eas, et koolivahetus sellel hetkel võib olla lapsele
raske, ning peetakse paremaks, et laps saaks 9-nda klassi lõpuni jätkata samas koolis.
Lapsevanemad peavad riski, et 9-klassiliseks muutmisel muutub kool lähtuvalt laste vanuselise
koosseisu muutmisest vähem turvaliseks, üsna väikseks ning leitakse et lastele sobiks kindlasti 10-12
paralleelklassiga kooli asemel 2 paralleelklassiga kool.
Eelnevalt kirjeldatud küsitluse tulemused on täpsemalt väljendatud alljärgnevas tabelis:

Minu jaoks on oluline, et minu lapsel oleks võimalik 9klassi läbida kodulähedases koolis.
Eelistaksin oma lapsele väiksemat kooli.
Olen seisukohal, et 7-ndasse klassi minev laps on
sellises emotsionaalses eas, et koolivahetus sellel
hetkel võib olla lapsele raske, seetõttu on parem, et
laps saaks 9-nda klassi lõpuni jätkata ühes koolis.
Minu hinnangul on 9-klassiline 2 paralleelklassiga kool
(kokku 18 klassikomplekti) minu lapsele sobivam kool
kui 10 kuni 12 paralleelklassiga progümnaasium (kokku
30-36 klassikomplekti), kuna samas vanuses lapsi on 2
paralleelklassiga koolis vähem.
Kodulähedase kooli teeb “väiksemaks” ja
lähedasemaks asjaolu, et valdav osa lastest elavad
samas piirkonnas ja on samasse kogukonda kuuludes
tuttavad ka väljaspool kooli.
Kardan, et Muraste Kooli 9-klassiliseks muutmisel
muutub kool lähtuvalt laste vanuselise koosseisu
muutmisest vähem turvaliseks.
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Avatud küsimusele “Minu muud argumendid Muraste Kooli 9-klassiliseks muutmise poolt või vastu”
vastamine oli samuti aktiivne, 74 inimest, ehk 29% vastajatest kirjutas ka lahtises küsimuses oma
kommentaari, nendest 70 olid kooli 9-klassiliseks muutmist pooldavad, 3 vastu ning 1 vastus oli
kahevahel. Väga palju rõhutati kodulähedase õppimise eelistamist, samade sõpradega jätkamist,
turvalisust kodulähedases ja väiksemas koolis õppimisel, 7-ndas klassis kooli vahetamise negatiivsust
seoses lapse vanuseliste iseärasustega. Mõned väljavõtted näideteks: “soovin eelkõige lapse
turvalisuse mõttes, et laps saab õppida väikeses ja temale tuttavas kodukoolis”; “Tunnen-tean peaaegu
kõiki lapsi ja enamvähem ka nende vanemaid, mistõttu probleemide tekkimisel on neid lihtne
lahendada”; “Kodulähedane kool on lapse arenguks oluline”.
Hirmutavaks on lastevanematele ka võimalik väga suure paralleelklasside arvuga kool, näiteks üks
värvikam arvamus selles osas: “Ei kujuta ette 10-12 paralleeli selles vanuses lapsi. See on jaburduse
tipp”.
Lapsevanematel puudub valdavalt usk loodavasse Tabasalu Progümnaasiumisse, 55% lapsevanematest
leiab, et ei paneks oma last sinna õppima.
Kui Harku valda jääb vaid rajatav Tabasalu Progümnaasium (7-9.klass) ning teised valla koolid jäävad 6-klassilised,
siis plaanin oma lapse panna 7-ndast klassist õppima:

Seejuures on 86% vanematest täiesti nõus või pigem nõus väitega, et 7-ndast 9-nda klassini väljaspool
valda õppimine tähendab, et ka Gümnaasiumisse ei tulda enam Tabasallu. Vanematel puudub usk, et
Tabasalu Progümnaasium suudaks pakkuda paremat haridust, kuna sinna võiks olla võimalik palgata
paremaid õpetajaid. Majandusliku argumendi osas ei leia vanemad samuti, et see peaks saama
otsustavaks argumendiks Tabasalu Progümnaasiumi kasuks.
Tabasalu Progümnaasiumit puudutavate küsimuste vastused on allolevas tabelis:

Kui minu laps käib 9 klassi Harku valla koolis, siis
jätkab ta õpinguid Tabasalu Gümnaasiumis suurema
tõenäosusega võrreldes olukorraga, kus ta õpib 7-ndast
kuni 9-nda klassini mõnes vallast väljaspool asuvas
koolis.
Loodavas Tabasalu Progümnaasiumis oleks minu
lapsel võimalik saada parem haridus, kuna sinna on
võimalik palgata paremad õpetajad (õpetajatele on
võimalik pakkuda täiskoormust samas koolis, kuna
suurem paralleelklasside arv võimaldab seda).
Eelistan Tabasalu Progümnaasiumi rajamist ning teiste
valla koolide 6-klassiliseks jätmist, kuna see on
majanduslikult efektiivsem lahendus.
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Avatud küsimusele “Minu muud argumendid Muraste Kooli 9-klassiliseks muutmise poolt või vastu”
väljendasid lapsevanemad samuti arvamusi millest nähtub, et suhtumine loodavasse Tabasalu
Progümnaasiumisse on pigem negatiivne, ning leitakse et koolide vahel peaks olema ka konkurents ka
Harku valla piires: “Mammutkool/kombinaat ei saa olla ainus valik Harku vallas”; “Harku valla piires
võiks olla vähemalt 2 erinevat võimalust õpilastele 7 -9 klassi osas, kõik õpilased ei sobi nii suurde
kollektiivi, kui on loodav Tabasalu Progümnaasium”; “Kaks progümnaasiumit tähendab ka tervet
vallasisest konkurentsi - pole meile kellelegi saladus, et juhtimis- ja muude probleemide käes vaevlev
Tabasalu Ühisgümnaasium ei ole juba viimased kümmekond aastat kuigi veetlev koolikeskkond.”
Samuti leiavad vanemad, et lastele hariduse pakkumist ei saa vaadata vaid majanduslikust aspektist,
öeldes näiteks: “Haridus ei ole koht kus me oma tulevaste põlvede kvaliteedi pealt võiksime kokku
hoida.”
Uuringut kokkuvõttes võib öelda, et Muraste Kooli 9-klassiliseks muutmine on vanemate väga tugev
soov, Tabasalu Progümnaasiumi loomine ning jätmine ainsaks variandiks Harku vallas 7-9. klassi
läbimiseks leiab uuringu kinnitusel tugevat vastuseisu ning väga suur osa valla lastest asuvad sellise
lahenduse korral haridust omandama väljaspool Harku valda, nii 7-9. klassis kui seejärel ka
gümnaasiumis.
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