Merivälja Kooli (edaspidi Kool) hoolekogu 18. september 2017. a. koosoleku protokoll
Koosoleku kuupäev: 18.09.2017
Koosoleku algus 18:00 ja lõpp 19:45
Koosoleku toimumise koht: Heki tee 16, Tallinn
Osavõtnud hoolekogu liikmed: Urmas Truusa, Tiina Randma-Liiv, Mika Männik, Erki Sipra,
Maiu Plumer.
Koosolekust võttis osa Merivälja kooli direktor Kaja Laanmäe

Päevakord
1.
2.
3.
4.

2017/2018 õppeaasta algus ja sellega seonduvad küsimused;
Vanematekogu loomine;
Infovahetus kooli ja vanemate vahel;
Muud küsimused (lastevanemate pöördumised hoolekogu poole).

1. Kooli juhtkond informeeris hoolekogu, et matemaatika õpetaja lahkus omal soovil.
Motiiviks oli olnud madal palk ja asjaolu, et ta ei tahtnud tegeleda õpilaste
käitumisprobleemidega. Samuti lahkus töölt logopeed kes käis tööle Põltsamaalt. Töölt
lahkus ajaloo õpetaja kes läks uusi väljakutseid otsima ja polnud nõus nii madala
palgaga. Uusi õpetajaid otsitakse igalt poolt portaalides, Facebookis. Tööõpetuse
õpetaja koormus on 14 tundi ja palk ca 500 euri. Keegi ei taha tulla. Kõige parem otsida
aineliitude kaudu. Kuulutuste peale ei tunne keegi huvi. Hoolekogu on seisukohal, et
Tallinna Haridusametile tuleb anda selge signaal, et kooli pole võimalik ringi kujundada
kui õpetajatele palka ei maksta. Õpetajatel puudub ruum, kus tunde ette valmistada ja
õpilaste töid parandada. Uusi klasse planeerides tuleb arvestada, et praegu on juba
ruumide nappus. Seega on õpetajate puudumise põhjuseks on madal palk, õpetaja
kvalifikatsiooniga inimesed leiavad rakendust mujal tasuvamatel ametikohtadel.
Eripedagoogilise personali puudumise põhjuseks on lisaks madalale palgale ka
kvalifitseeritud tööjõu nappus. Kuna põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse kohaselt
suunatakse enamjaolt kõik erivajadusega lapsed tavaklassidesse, kuhu aga lihtsalt
personali ei jätku siis kannatab õppekvaliteet. Varem olid erivajadusega lapsed rohkem
eriklassides, kus oli personal olemas ja iga töötaja kohta hulk lapsi. Nüüd on olukord, et
iga kool peab leidma õpetaja kahe-kolme erivajadusega õpilase õpetamiseks, mis
tähendab tohutult kasvanud tööjõuvajadust ja ressursikulu. Riik või linn võib veel raha
leida, kuid ei inimesi ka suurema raha eest võtta pole, kuna töö on hajutatud. Hoolekogu
seisukoht on, et kooli juhtkond peab taotlema Tallinna
Haridusametilt lisavahendeid õpetajate palkamiseks.

2. Küsimused seoses õpiraskustega lastega. PGS § 47 lg 1 järgi õpivad erivajadusega
lapsed üldjuhul koos teistega tavaklassis. Tegelikkuses tekitab see raskusi nii
õpiraskustega lapsele kui ka teistele kaasõpilastele, kuna teadmiste omandamise kiirus
on erinev ja õpilastel võivad tekkida püsivad õpiraskused. Hoolekogu seisukoht on, et
vajadusel tuleb kooli juhtkonnal taotleda lisavahendeid õpiraskustega laste
õpetamiseks.
3. Vanematekogu loomine. Hoolekogu seisukoht on, et mõistlik on seda energiat ära
kasutada. Vanemate kogu oleks vabatahtlik ja tegeleks praktiliste asjadega, jõululaada
ja muude ürituste korraldamine. Võtame teema üles ka 28.10 toimuval lastevanemate
üldkoosolekul.
4. Infovahetus, milliseid kanaleid kasutada. Koduleht peaks olema aktiivsem. Nüüd töötab
koolis uus huvijuht, kes hakkab infovahetusega tegelema. Hoolekogu on seisukohal, et
ülekoolilised küsimused peaksid olema kodulehel ja üksiküsimused ekoolis. Kooli
juhtkond informeeris hoolekogu, et Tallinna Haridusamet töötab välja standardit, kuidas
kodulehed välja peaks nägema.
5. Kuidas jagatakse lapsi rühmadesse, klassidesse? Lapsevanemates on see tekitanud
küsimusi. Hoolekogu on seisukohal, et seda küsimust tuleks täpsemalt lahti selgitada
kooli kodulehel. Palun kooli juhtkonnal see ära korraldada, las infojuht paneb vastava
info välja.
6. Ehitusalased küsimused. Juhul kui kooli juhtkonnal on vaja tellida ehitustöid siis võivad
julgelt pöörduda hoolekogu poole. Hoolekogu koosseisul on olemas nii ehitusalane kui
ka hangete läbiviimise kompetents.
7. Lapsevanemad on teinud ettepanekuid liiklusskeemide täiendamiseks kooli ümbruses,
et luua kooli minevatele ja sealt tulevatele lastele ohutum keskkond. Hoolekogu pöördub
Tallinna Transpordiameti poole, et saada eksperthinnangud esitatud ettepanekutele.
8. Jõululaat toimub
2.12.2017. Ettepanek on muuta formaati. Kaasata rohkem
lapsevanemaid. Üritada saada pakutavate kaupade sortimenti laiemaks. Jõululaada
praktiline korraldamine võiks olla vanematekogu ülesanne.
9. Kooli juhtkond informeeris hoolekogu, et 19.12.2017 on traditsiooniline jõulukontsert
Metodisti kirikus.
Lisa: protokollile on lisatud lahutamatu lisa nr 1 „Lastevanemate ettepanekud“.

Mika Männik
Hoolekogu esimees
(allkirjastatud digitaalselt)
Urmas Truusa
Hoolekogu aseesimees
(allkirjastatud digitaalselt

