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MERIVÄLJA KOOLI
LASTEVANEMATE 15. OKTOOBRI 2013. A. KOOSOLEKU
PROTOKOLL

Algus 17.00 ja lõpp 19.30.
Koosolekul registreerus osalejana 137 lastevanemat.
Lastevanemate koosoleku juhataja: Kaja Laanmäe
Koosoleku protokollija: Elle Kimask
Kinnitatud päevakord
1.
2.
3.
4.

Lasnamäe Üldgümnaasiumis õppimisvõimalusi tutvustav ülevaade.
Merivälja Kooli jätkumine 6-klassilise koolina.
Hoolekogu tegevus 2012/2013 õppeaastal.
Jooksvad küsimused.

1. Lasnamäe Üldgümnaasiumis õppimisvõimalusi tutvustav ülevaade.
Lasnamäe Üldgümnaasiumi direktori Merike Vaarandi presentatsioon tutvustamaks
Merivälja kooli lastevanematele õppimisvõimalusi Lasnamäe Üldgümnaasiumi
7. klassis.
Koolis õpib hetkeseisuga 394 õpilast. Seitsmendaid klasse on 2. Käesoleval õppeaastal
õpib kahes 7. klassis vastavalt 23 ja 16 õpilast. Töötavad ringid. Õpilaste õppimistingimused on head. Toimivad tugiteenused. Õpilased on saavutanud erinevatel
võistlustel ja konkurssidel häid tulemusi. Lasnamäe Üldgümnaasium on hea kool, et
jätkata õpinguid kooli 7. klassis.
2. Merivälja Kooli jätkumine 6-klassilise koolina.
K. Laanmäe sõnavõtt, kus toodi välja poolt ja vastuargumendid 6-klassilise ja
9-klassilise kooli kohta (Lisa 1).
Direktori ja teiste pedagoogide ühine seisukoht on, et kool jätkaks 6-klassilise koolina.
Lapsevanem: soovib, et kool muutuks 9. klassilise kooliks.
K. Laanmäe: kuna praegu on koolil tugev õpetajate kaader, mis kindlustab head
õpitulemused 1.-6. klassini, pole otstarbekas hakata lõhkuma hästi toimivat süsteemi.
Praegu koolis õppivad õpilased on motiveeritud jätkama õpinguid teistes Tallinna
koolide 7-ndates klassides. Kuna paljudel õpilastel on head õpitulemused, jätkatakse
õpinguid Tallinna Reaalkoolis, GAG-s, Tallinna 21. Koolis jm. Praegused 6. klassid
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külastasid klassijuhatajatega Kuristiku Gümnaasiumi ja kool jättis lastele väga hea
mulje. 16. detsembril minnakse vaatama Südalinna Kooli.
Lapsevanem: ettepanek viia läbi küsitlus lastevanemate seisukoha kindlakstegemiseks.
K. Laanmäe: kool, olles juba läbi viinud kompleksküsitluse lastevanemate seas, pooldab
ka uue küsitluse läbiviimist, ent see peaks toimuma kooskõlastatult kooli juhtkonnaga
selliselt, et küsitlusega oleks hõlmatud kõik aktuaalsed teemad.
3. Hoolekogu tööd tutvustav tegevus
Hoolekogu liige U. Truusa andis ülevaate äsjasest suhtlusest Tallinna Haridusameti
esindaja V. Lokk’iga ning tutvustas seadusega hoolekogule antud õigusi ja kohustusi
ning MTÜ „Koolisõber“ tegevust (Lisa 2), samuti kooli kalendri väljaandmist,
koolivormiga seonduvaid küsimusi.
Mitmed lapsevanemad tegid erinevaid ettepanekuid, kuidas võiks parandada
lastevanemate ja hoolekogu vahelist infovahetust.
Hoolekogu liikmed U. Truusa ja T. Pohla osalesid diskussioonis lastevanematega.
Lastevanemate ettepanekuid arutatakse järgmisel hoolekogu koosolekul.
4. Jooksvad küsimused
K. Laanmäe selgitas lastevanematele autode parkimis- ja liikluskorda ning vastas
lastevanemate küsimustele seoses võimla ja ujula ehitustähtaegadega (eeldatakse
valmimist 01.09.2014, kuid sõltub rahastamise jätkumisest), ujula majandamiskavaga
(praegu ei ole veel koostatud), ujumistundide ärajäämisega kuna vana ujulat enam ja
uut ujulat veel ei ole (praegustele 3-ndatele klassidele saab anda ujumistunde ka 4-ndas
klassis), raamatukoguga (praegu eraldi ruumi ettenähtud ei ole, lapsevanem tegi
ettepaneku teha avatud raamatukogu uue hoone 2. korruse avatud ruumis), koosoleku
protokollimisega (lastevanemad soovisid protokollimist ja kodulehel avaldamist).

Koosoleku juhataja
Kaja Laanmäe

Protokollija
Elle Kimask
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Lisa 1

6-klassilise kooli poolt:
Lastevanemad on valinud Merivälja Kooli teades, et see on 6-klassiline.
Merivälja Koolil on olemas kõik tingimused selleks, et olla edukas kool. Oleme seda
tõestanud igal kevadel, kui meie lõpetajad pääsevad katsetega teistesse koolidesse. Meie
visioon on, et õpilane peab saama siit sellise hariduse, mis võimaldab tal valida endale
edasiõppimiseks meeldiv kool. Tal on ka motivatsioon paremini õppida.
Õpilased peavad oma valikuid tegema kahel korral ja see tõstab nende taset.
Laste õpikeskkond halveneb, kui siia lisanduvad suure kooli probleemid.
Merivälja Koolis on praegu 315 õpilast. Kevadel lõpetavad 37 ja lisandub 3 esimest
klassi ehk u. 75 õpilast. Kokku seega 2014/2015 õppeaastal eeldatavalt üle 350 õpilase.
Sama suundumus jätkub 2015/2016 õppeaastal.
Kool saab praegu töötada ühes vahetuses, on ruumi keelerühmadele, tugipersonalile.
Kui ujula asemele ehitataks 5 klassiruumi, lisanduks ca 130 õpilast ja koolis oleks juba
u. 500 õpilast.
Meil ei ole 7.-9. klassi õpetajatele võimalik pakkuda täiskoormust. Selleks peaksime
võtma vastu õpilasi kõikidesse klassidesse, aga need, kes on juba mujale läinud, ei tule
kindlasti tagasi.
Kool on juba 2000-ndate alguses tegutsenud 9-klassilise koolina. Klassis oli siis 14
õpilast, sest ülejäänud läksid mujale. 14 õpilasega klassi kool pidada ei saaks.
Praeguse koolihoone kitsaskohad, mis on säilinud ka peale valminud uue osa
kasutusevõttu (õpilaste olulisel lisandumisel muutuks olukord veelgi halvemaks):
Koolil puudub eraldi söökla, toitlustamine on korraldatud kolmes vahetuses suure
koormusega ja see toimub ruumis, mis on muul ajal kasutusel õppeklassina.
Jalutusruumi hoones on jätkuvalt vähe.
Õuealal on liikumine oluliselt piiratud, haljasaladel on suur koormus.
Õpilaste lisandumisel puuduvad piisavad kohad ratastele, vanemates klasside õpilastel
ka rolleritele ning talvel suureneks probleem kooli kaasavõetava spordiinventarile nagu
suusad ohutu hoiukoha leidmisega (praegu hoitakse vahekäigus).
Autode liikluskoormus ja parkimine.
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Praeguses hoones puudub võimalus luua täiendavaid eriklasse nagu keemia, füüsika.
Kooli eelarves õppetingimuste parandamiseks ja vahendite ostmiseks ettenähtud raha
kulub praegu selleks, et luua 1.-6. klassi õpilastele kaasaegsed ja tänasel päeval ka
innovaatilisemad õppetingimused, kui see on enamuses Tallinna koolides. Kusjuures
kõiki muretsetud vahendeid saavad kasutada nii 1. kui 6. klassi lapsed. Kindlasti oleme
rahapuuduses, kui hakkame varustama esimesed aastad ka 3-ndat astet.
Oluline on pakkuda õppimisvõimalust noorematele õpilastele, kelle transportimine
kaugemale on problemaatilisem. Kas selleks, et hoida siin kinni 7. klassi, jätame vastu
võtmata 1. klassi lapsed?
Merivälja Kooli lapsed on rahulikumad, üksteisega arvestavamad, kõik tunnevad kõiki
ja valdavalt saavad ka mured lahendatud. 500 õpilasega koolis oleks see kindlasti
raskem.
Nii nagu Merivälja Koolil, ei ole ka Pirita Majandusgümnaasiumil võimalust keelduda
õpilaste vastuvõtust kui selle ülesande paneb neile Tallinna Haridusamet. Kui õpilaste
arv suureneb nii Meriväljal kui Pirital, siis töötavad mõlemad koolid kahes vahetuses.
Selleks ei ole meile vaja 7. klassi, jätkub ka lisanduvatest 1. klassidest.
Raha, mida kulutatakse Merivälja Kooli juurdeehituseks, ei tule teiste koolide või
lasteaedade arvelt. Seega ei saa juurdeehitus olla iseenesest põhjuseks meie kooli
laiendamiseks. Kuna Meriväljal ei ole kohta ega ka kavatsust siia rohkem ühiskondlikke
asutusi rajada ja asum kasvab, siis on Merivälja Kooli kollektiivi sooviks seda
funktsiooni täita.
9-klassilise kooli poolt:
Haridusamet peab nägema Tallinna üldpilti ja seega on nende soov Pirita koolikohtade
suurendamiseks läbi Merivälja Kooli laiendamise.
Lapsevanematel oleks vähem muret lapse kooli vahetamise pärast.

Merivälja Kooli hoolekogu aruanne
2012/2013 õppeaasta
15. oktoober 2013

Hoolekogu mõiste
• Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle
ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli
pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli
toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe
ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja
jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks
paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu ülesanded
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 01.09.2013 jõustunud redaktsioon
loetleb esmakordselt hoolekogu ülesanded, millest olulisemad on
osalemine kooli arengukava koostamisel ning arvamuse andmine kooli:
põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
eelarve projekti kohta;
arengukava kohta;
vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta;
õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks;
kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
ümberkorraldamise kohta.
Hoolekogu kehtestab koolitöötajate ametikohtade täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise korra, teeb ettepanekuid ning täidab teisi ülesandeid
riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel.

Hoolekogu koosseis
•
•
•
•
•
•
•

Martin Kõdar, lapsevanem, hoolekogu esimees
Alo Kivistik – lapsevanem
Anneli Kuusk – lapsevanem
Tõnis Pohla – lapsevanem
Urmas Truusa – lapsevanem
Klaire Sinisalu – õpetaja
Külli Tatter – Pirita linnaosa esindaja

Hoolekogu tegemised ja käsitlust
leidnud teemad
2012/13 õppeaastal toimus 3 korralist koosolekut
• Juurdeehitus
• Kooli tuleviku arengustsenaariumid
• Lapsevanemate arupärimised
• Kõivu tee liiklusprobleemide arutamine
linnaasutustega
• Õppetööga seotud teemad
• Info kooli kodulehel ja kommunikatsioon
• Jõululaada korraldamine
• Muud teemad

MTÜ Koolisõber ülevaade
Põhitegevused
• Huviringid
• Suvine linnalaager
• Koolivorm

Annetused 2013. a 9 kuuga €1630
• Sihtotstarbeline €980
– Merivälja Kooli nimelise pärna istutamine Kadriorgu €250
– Kooli kalendri kujundus ja trükk €730

• Muud annetused €650
– Jalgrattahoidja €360

• Eelmiste aastate remondifondi jääk €176 kulutatud
pisiremontöödeks koolis

Tegevuskava edaspidiseks
• Jõululaat 7. detsembril 2013
• Juurdeehitusega seonduva jälgimine
• Kooli õppetööd ja igapäevaelu puudutavad
teemad
• Õigusaktides määratud ülesannete jooksev
täitmine

Tänan!

Urmas Truusa
urmas.truusa@gmail.com
51 31 786

