Wednesday, August 5, 2020 at 11:39:35 AM Eastern European Summer Time

Subject: Re: FW: Kooli seisukoha küsimine
Date: Friday, 10 July 2020 at 22:04:54 Eastern European Summer Time
From: Priit Jõe
To:
Mart Eensalu
Õhtust
Jah, olen sinu kirja sisuga nõus.
Head
Priit
Kontakt Mart Eensalu (<mart@bdg.ee>) kirjutas kuupäeval R, 10. juuli 2020 kell 17:56:
Tere

Saan aru, et oled haiguslehel, aga siiski üks kiire küsimus, kas saad vastata, ilmselt võimalik vastata vaid jah/ei
vastusega:
Vallavalitsus on endiselt kohtule rääkimas seda juVu, kuidas juhul kui Merikülla suunatud lapsed peaksid
õppima 2020/2021 Murastes, siis ei oleks see kuidagi võimalik.
Palun kinnita, et kas ma olen Sinust varasemalt õigesW aru saanud, et järgmisel aastal lisandub käesolevaga
võrreldes 2 klassi (Merikülla kolivad lapsed olid see aasta Murastes, seega lisanduks õpilasi niipalju kui
esimesse klassi juurde võetakse, ehk 2 klassi). Nendest kahest klassist ühe saab paigutada tänasesse
raamatukogusse ning teise külaseltsi ruumi.
Raamatukoguks saab kasutada ühte orvandit ning teisest saaks teha vajadusel rühmas toimuva tunni jaoks
väikse klassiruumi (seal siis tuleb parandada valgustust)? Ehk vallavalitsuse väide Muraste Kooli mahtumisest
ei pea paika ning Muraste Koolimajas oleks väikeste ümberkorraldustega võimalik järgmisel aastal hakkama
saama. Jah ruumi oleks kitsamalt, aga tegelikult ju täpselt samapalju, kui praegu Tabasalu ÜGs. Kuna Tabasalu
ÜG saab sama pinnaga lapse kohta (8,8m2) hakkama, siis oleks võimalik lastele pakutavat haridust
kahjustamata hakkama saada ka Murastes?

Tänud eVe,
Mart

From: Priit Jõe <priit.joe@murastekool.edu.ee>
Date: Sunday, 14 June 2020 at 19:02
To: Mart Eensalu <mart@bdg.ee>
Subject: Re: Kooli seisukoha küsimine

Tere Mart

Tegin 2. aprillil saadetud õpetajate lahendus eVepanekutes mõned täpsustused, millest olen suusõnaliselt
mitmel korral KrisWt ja Marist teavitanud (märgitud kollase taustaga). Lisaks on manuses minu kommentaarid
Eriku/KrisW vastuskirja teise punkW osas.
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Head

Priit

Meriküla õppekompleksi kasutuselevõV on ükskõik kelle poolt juhitavana 2020/2021.
õppeaastal igal juhul ebaturvaline lahendus ning õppekvaliteet ei ole õpilaste huve arvestades
tagatud. Kuna koolipidaja ei näe võimalust moodulklasside paigalduseks Muraste Kooli juurde,
siis oleme arutanud võimalusi, kuidas praeguses hoones 2 lisanduva klassikomplekWga
hakkama saada ning pakume 2020/2021 õppeaastaks välja järgneva alternaWivse lahenduse:
a. Muraste Kooli raamatukogu ja kogukonnakeskuse ruumid kohaldada ümber
klassiruumideks (Muraste Külaseltsiga on selline lahendus läbi räägitud ja nõusolek
saadud). Lisaks võimalus kasutada osaliselt klassidena praegust tantsuklassi, mida
liigendatakse teisaldatava vaheseinaga (Seda lauset olen suuliselt erinevatel kohtumistel ümber lükanud ehk
tantsuklassi me klassiruumiks ümber ei ehita).
Kommentaar: kooli raamatukogu saame üle viia ühte I korruse orvandisse. Enne juurdeehitust ei olnud meil
planeeritud raamatukogu ruumi. Õpikuid hoiustasime juhiabi kabineWs, samuW toimus seal ka õpikute
väljastamine. Minu küsimus – miks vald ehitas esialgselt koolimaja, kus ei olnud eVenähtud eraldi raamatukogu
ruumi? Kas koolijuhilt eeldaW, et pean ümber kohandama ühe klassiruumi raamatukoguks?
b. Kaks I korruse orvandit kohaldada ümber keelerühmade õppeklassideks.
Kommentaar: seljuhul jääb saab keeletundideks kasutada alternaWivselt veel üht esimese korruse orvandit ja II
korruse nn lavaala. Äärmisel juhul võib koolijuhi kabineW kohandada ümber keeleklassiks.
c. Üldkasutatavaid pindasid (garderoob, söökla, spordisaal) ei ole vaja 2020/2021
õppeaastal vaja ümber ehitada.

Kontakt Mart Eensalu (<mart@bdg.ee>) kirjutas kuupäeval R, 12. juuni 2020 kell 13:56:
Tere Priit

Lisas on vallavalitsuse vastus Evelin Tiirikule. Tean, et oleme sellel teemal vastanud vallavalitsusele 21. mail
toimunud kohtumisel vallavalitusega, omeW on nad ka peale seda 02.06.20 vastanud lapsevanemale, täpselt
samade argumenWdega, mis me kohtumisel ümber lükkasime.
Kas Sa saaksid korra veel nende valla esitatud argumendite osas mulle ka siin kirjalikult vastata, kuidas kool
on planeerinud õppetöö korraldada kui kõnealused 7-ndad ja 8-s klass oleksid õppimas Muraste Kooli
koolimajas?
Tänud eVe,
Mart Eensalu
5064505
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-Lugupidamisega

Priit Jõe
Muraste Kooli direktor
+372 55 57 97 09
www.murastekool.edu.ee
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