Merivälja Kooli hoolekogu 21. veebruari 2014. a. koosoleku protokoll
Koosoleku kuupäev: 21.02.2014
Koosoleku algus 14:00 ja lõpp 15:30
Koosoleku toimumise koht: Merivälja
Osavõtnud hoolekogu liikmed: Alo Kivistik, Anneli Kuusk, Martin Kõdar, Tõnis Mölder, Tõnis Pohla ja
Klaire Sinisalu.
Puudus hoolekogu liige Urmas Truusa.
Teised osalejad: Direktor Kaja Laanmäe
Kinnitati ühehäälselt päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kõivu tee liiklusprobleemi arutelu ja sellealane koostöö Merivälja lasteaiaga.
Ülevaade suhtlusest Haridusametiga III kooliastmega seoses.
Hoolekogu töökorra arutelu.
Lastevanemate küsitluse (rahulolu‐uuringu) korraldamise arutelu.
Ülevaade kooli juurdeehituse lõpetamisest.
Muud küsimused.

Koosolekul:
1. Tõnis Mölder, Martin Kõdar ja Kaja Laanmäe andsid ülevaate Kõivu tee liiklusprobleemi
lahendamise võimalustest.
Pirita Linnaosa Valitsuses ning Transpordiametis kaalutakse Kõivu tee muutmist
ühesuunaliseks Ranniku teelt Heki teeni ning paralleelse Haaviku tee ühesuunaliseks muutmist
(vastupidiselt hetkeseisule) Tõusu teelt Ranniku teeni. Heki tee ühesuunaliseks muutmist ei
kaaluta, kuna probleem liikluses eksisteerib üksnes lühiajaliselt enne esimese tunni algust.
Kaalutakse ka Kõivu tee olemasolevate metallist lamavate politseinike (enne lasteaia parklat
ja kooli sissepääsu) kui talvel ebaefektiivsete asendamist asfaldist lamavate politseinikega.
Tallinna 2014. a. eelarves vastavaid rahalisi vahendeid ettenähtud ei ole ja neid tuleks taotleda
lisaeelarvest.
Kooli võimla ehitaja ehitab 1. septembriks kooli territooriumiga külgneva haljasala arvel ka
juba projekteeritud sõidukite parkla, seda eelkõige võimla kasutajate vajadusi arvestades.
Valmiva parkla ja haljasala vahele ruumipuudusel ja samas asuva kahe liiniposti tõttu
kõnniteed projekteeritud ei ole – linna poolt Kõivu teed koolijõudmiseks kasutavad õpilased
sisenevad kooli hoovi Kõivu tee väravast ja kasutavad kooli territooriumile juba rajatud
kõnniteed. Mujale Kõivu teele uute kõnniteede väljaehitamiseks puuduvad hetkel linnal
eelarvelised vahendid.
Hoolekogu võitis info teadmiseks. Martin Kõdar jätkab koostööd Merivälja lasteaiaga. Tõnis
Mölder suhtleb edasi Transpordiametiga ning korraldab lähitulevikus kohtumise kooli ja
lasteaia hoolekogude ning Transpordiametiga.

2. Martin Kõdar andis ülevaate hoolekogu liikmete 4. detsembri kohtumisest pr Loki ja hr
Pajulaga ja Kaja Laanmäe andis ülevaate kohtumisest hr Kõlvartiga.
Tõnis Mölder selgitas, miks ta Pirita Linnaosa Valitsuse esindajana pooldab koolis III kooliastme
sisseviimist. Pirita Majandusgümnaasium (PGM) peaks jätkama gümnaasiumina, et tagada
linnaosa õpilastele õppimisvõimalus nii põhikoolis kui gümnaasiumis. PGM ei ole
ruumipuudusel suuteline vastu võtma kõiki Merivälja Kooli II kooliastme lõpetanuid.
Riigigümnaasiumi samuti nagu uute munitsipaalkoolide (mida kavandati enne majanduskriisi)
rajamine linnaossa on lähitulevikus ebatõenäoline.
Kaja Laanmäe selgitas, miks kooli õpetajad ja juhtkond pooldavad jätkamist senise I‐II
kooliastmega. Täiendavalt lastevanemate 15. oktoobri üldkoosolekul käsitletud põhjustele
(avaldatud kodulehel) on kooli õpetajad omandanud klassiõpetaja kvalifikatsiooni, mis annab
õiguse anda tunde I‐II kooliastmes. Kooli ümberkorraldamisel saaksid praegused õpetajad
jätkata oma tööd ainult I kooliastmes, kuna alates 4. klassist antaks klassid ja tunnid III astme
õpetajatele, et neile vajalikku koormust pakkuda ja neid üldse kooli tööle saada. Praegused
õpetajad (direktori sõnul väga head oma ala spetsialistid) jääksid alakoormusega ja ei oleks
sellise lahendusega nõus. Lisaks tõsiasi, et TLÜ‐s valmistatakse ette klassiõpetajaid, kes võivad
tunde anda I‐II kooliastmes. Uue pedagoogilise kaadri leidmist raskendab kooli asukoht
(kaugus keskusest, bussipeatustest). .
Kaja Laanmäe edastas Tallinna Haridusameti soovi saada kooli võimaliku ümberkorraldamise
osas hoolekogu arvamus. Toimus arutelu.
Arvamuse andmine kooli võimaliku ümberkorraldamise kohta (alus: PGS § 73 lg 11 p 16).
Merivälja Kooli hoolekogu ei toeta koolis õppe alustamist III kooliastmes ning toetab koolis
õppe jätkumist senises I‐II kooliastmes, kuna selliselt on hoolekogu hinnangul kõige paremini
tagatud õpilaste edukas vaimne, füüsiline, kõlbeline, sotsiaalne ja emotsionaalne areng.
Võimaliku kompromisslahendusena teeb hoolekogu Tallinna Haridusametile ettepaneku
kaaluda õpilaste iga‐aastast vastuvõtmist Merivälja Kooli täiendavasse esimesse klassi (ajas
tekiks I‐II kooliastmes läbivalt 4 paralleelklassi) ja PMG uute esimeste paralleelklasside arvu
vähendamist 3‐lt 2‐le (ajas tekiks I‐II kooliaste 2 paralleelklassiga ja III kooliaste 3 või 4
paralleelklassiga). Selliselt oleks, arvestades praegusi ja tulevasi demograafilisi muutusi
linnaosas, paremini ja paindlikumalt tagatud linnaosa koolilaste õppimisvõimalused samas
linnaosas ilma PMG ja Merivälja Kooli kooliastmeid ümberkorraldamata.
Arvamuse poolt hääletasid Alo Kivistik, Anneli Kuusk, Martin Kõdar, Tõnis Pohla ja Klaire
Sinisalu. Tõnis Mölder jäi erapooletuks. Vastuhääli ei antud.
3. Tõnis Pohla edastab liikmetele hoolekogu töökorra projekti. Otsustati, et hoolekogu liikmed
edastavad omapoolsed võimalikud muudatusettepanekud 1. aprilliks võimaldamaks töökord
vastu võtta järgmisel hoolekogu koosolekul.
4. Otsustati viia lastevanemate hulgas III veerandi jooksul läbi järjekordne rahulolu‐uuring kooli
kodulehel, võttes aluseks 2012. a. kevadel läbiviidud rahulolu‐uuringu küsimused, milledele
lisatakse järgnevad küsimused:
‐ Mida ma sooviks muuta olemasolevas koolikorralduses? (kirjutamisväli);

‐ Soovin, et kool jätkaks ka edaspidi 6‐klassilisena (palume enne vastamist tutvuda
lastevanemate 15.10.2013. a. üldkoosoleku protokolli lisas 1 tooduga, mis asub kooli
kodulehel aadressil http://www.meripohi.edu.ee/hoolekogu‐protokollid/) (5 valikvastust);
‐ Ma olen rahul olemasoleva liikluskorraldusega Kõivu teel ja Heki teel (5 valikvastust);
‐ Ma olen nõus Kõivu tee muutmisega ühesuunaliseks Ranniku teelt kuni Heki teeni (5
valikvastust);
‐ Kooli kodulehel ja e‐kooli vestlustes on piisav ülevaade hoolekogu tegevusest (5 valikvastust).
5. Kaja Laanmäe andis ülevaate juurdeehituse lõpetamisest. Kooli võimla ehitusega alustatakse
märtsis ja lõpetatakse selliselt, et 2014/2015 õppeaasta avaaktused on võimalik läbi viia juba
võimlas/aulas. Võimlaga samaaegselt valmib ka Kõivu tee parkla. Ujula väljaehitamiseks
linnaeelarves hetkel rahalisi vahendeid ettenähtud ei ole.
6. Muude küsimuste all käsitleti lastevanemate poolt e‐koolis käsitletud küsimusi, mida eelmistes
punktides ei arutatud.
GAG‐i ja Reaalkooli direktorite kutsumist üldkoosolekule ei pea hoolekogu otstarbekaks, kuna
nimetatud koolide 7‐ndatesse klassidesse vastuvõtmise täpsed tingimused kajastatakse
piisava ajavaruga vastava kooli kodulehel.
Arenguvestlused viiakse läbi iga‐aastaselt, tulenevalt põhikooli‐ ja gümnaasiumiseaduse § 37
lg 3‐5 ja Merivälja Kooli arenguvestluste läbiviimise korrast.
Raamatukogu loomisega uue maja teise korruse aatriumi saab alustada septembris peale
võimla valmimist, kuna praegu toimuvad samas kehalise kasvatuse tunnid.
Kooli arengukava võimalikke muudatusi saab arutada peale seda, kui on teada linnavalitsuse
poolt kinnitatud munitsipaalkoolide tegevuskava.

/allkirjastatud digitaalselt/
Koosolekut juhatas Martin Kõdar
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