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Vastuskiri Muraste Kooli õpetajate lahendusettepanekutele

Täname Muraste Kooli õpetajaid kaasa mõtlemise ja lahendusettepanekute esitamise eest.
Järgnevalt toon välja Harku Vallavalitsuse seisukohad esitatud ettepanekute suhtes.
Teie kirjas oli kaks punkti lahendusettepanekutega, kõigepealt õppeaastaks 2020/2021.
Kommenteerin järgnevalt tehtud ettepanekuid.
Harku Vallavalitsuse kui koolipidaja arvates tekitavad õpetajate tehtud lahendusettepanekud
paraku probleeme juurde, mitte ei lahenda neid.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 40 lõige 1 ütleb, et koolil peab olema raamatukogu,
mille kogud jagunevad otstarbe järgi põhikoguks ja õppekirjanduse koguks (lõige 3). Seega, kuna
koolimajas ei ole teist ruumi, mida kasutada toimiva raamatukoguna, siis ei saa lubada selle ümber
kohaldamist klassiruumideks.
Tegite enda kirjas ettepaneku kohandada klassiruumideks tantsusaal. Kooli direktor Priit Jõe ütles
3. aprillil toimunud koosolekul, et tantsuklassi muutmine klassiruumideks ei ole hea lahendus,
kuna tekib küsimus, kus pidada neid kehalise kasvatuse tunde, mis varasemalt selles ruumis läbi
viidi. Koolijuhi sõnul võib sel juhul juhtuda, et osa tunde tuleb pidada koridorides, mis samuti pole
mõeldav võimaliku lahendusena. Ainsad ruumid, mida saaks vajadusel ümber kohaldada, on tõesti
Muraste Külaseltsi ruumid, kuid paraku leevendavad need üksnes osaliselt ruumipuudust.
Idee poolest saaks kohaldada esimese korruse kaks orvandit ümber keelerühmade klassideks, kuid
siis tekib küsimus valguse piisavusest ning sellest, et kui rekreatsioonialad ehitada ringi, siis kaob
pind, mida õpilased saaksid puhkeajal kasutada ning see tekitab vahetundides ülerahvastatust
veelgi. Praegusel juhul on koolimajas olemas mõistlikud tingimused õppimiseks ning
puhkamiseks.
Kui ei ehita ringi üldkasutatavaid ruume, nagu garderoob, söökla, spordisaal, siis on peagi näha
ruumikitsikusest tulenevaid uusi probleeme. Kui õpilased on surutud tihedalt kokku, suurenevad
omavahelised konfliktid, kasvavad pinged ja võib esineda kiusamist, samuti osutub võimatuks
leida rahulik/vaikne koht neile, kes seda puhkamiseks vajavad jms.
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Need aspektid ei soodusta kuidagi hea koolikeskkonna säilimist ei õpilastele ega õpetajatele, sest
igapäevaselt tuleks tegeleda ruumikitsikusest tingitud stressi tekitavate olukordadega.
Kõike eelnevat arvestades saab III kooliaste Muraste-Suurupi piirkonnas õppetööd jätkata 2020.
aasta sügisel Tabasalu Ühisgümnaasiumi filiaalina Meriküla õppehoones, kus on võimalik luua
selle kooliastme jaoks vajalik õppimist soodustav keskkond. Vallavalitsus tugineb siinkohal
volikogu poolt vastu võetud otsusele 25. aprillist 2019. a nr 8, millega muudeti Tabasalu
Ühisgümnaasiumi põhimäärust järgmiselt: kool tegutseb lisaks Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses
alates 1. septembrist 2020. aastast.
Seejärel olid tehtud lahendusettepanekud 2021/2022. õppeaastaks ning sealt edasi järgnevaks
perioodiks.
Kuna Harku valla prioriteediks on Tabasalu hariduslinnaku väljaehitamine, siis seega ei ole
piisavalt eelarvelisi vahendeid, et rajada juurdeehitis Muraste Kooli juurde järgnevatel aastatel.
Lõunane vahetus võiks koolis küll olla ajutine lahendus, kuid püsivalt kahte vahetusse jäämine ei
ole kellegi jaoks mõistlik. Praegune olukord, kus õpilased on kaugõppel, aitab arendada lastel
tõepoolest erinevaid õpioskusi, millele on kontaktõppes olles samas mahus keeruline rõhku panna.
Edaspidi saab rakendada näiteks teatud teemade omandamist e-õppe vormis, kuid seda õppeviisi
tuleb rakendada mõistlikkuse piirides.
Seega selleks, et I ja II kooliastme õpilastel säiliks hea õpikeskkond Muraste Koolis ning ei tekiks
koolimajas ülerahvastatust, on mõistlik lahendada antud olukord nõnda, et Muraste-Suurupi
piirkonnas jätkub õppetöö 2021/2022. õa ning sealt edasi Meriküla õppehoones.
Nõustume teiega, et Harku valla haridusprobleeme tuleb lahendada kompleksselt ning kindlasti on
oluline, et Muraste Kooli õpetajate, direktori ning koolipidaja vahel oleks usalduslik õhkkond ning
mõistlik töösuhe, nii nagu see on teiste Harku valla haridusasutuste ja vallavalitsuse vahel.
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