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1. Sisendite arutelu tulevase Tabasalu Progümnaasiumi arengukava koostamiseks
SISEND ARUTELUKS:
Hoolekogu koosoleku kokkukutsumise ajendiks on Tabasalu Ühisgümnaasiumi (TÜG) ja Muraste
Kooli hoolekogude 17.04.2017 toimunud kohtumiselt üleskerkinud küsimus – Milline on planeeritava
Tabasalu hariduslinnaku visioon ning tulevase Tabasalu Progümnaasiumi väärtuspakkumine Harku
valla ainsa planeeritava progümnaasiumina?
Nimelt, Harku vald on koolivõrgu planeerimisel kavandanud Tabasalu Progümnaasiumi Harku valla
ainsaks põhikooliks, mis pakub kohaliku omavalitsuse piires põhiharidust 7. – 9. klassi õpilastele.
Antud kava kohaselt peaksid kõikide Harku valla koolide 6. klasside lõpetajad jätkama haridusteed
just selles koolis. Antud kava alusel on ette näha Eestis pretsedenditult suurt paralleelklasside arvu
igas progümnaasiumi klassis. Hariduslinnaku kujundamise oluliseks nurgakiviks on uus Tabasalu
Riigigümnaasium ja mitmekülgne spordikompleks (suur staadion, ujula, võimla jm.). Tabasalu on
samuti Harku valla suurim asula ning sellest mööduvad kõik valla peamised liiklussõlmed.
Kohtumisel Muraste Kooli hoolekoguga aga selgus, et Muraste Kooli lapsevanematest 95% hindab
väikese kogukonnakooli õpikeskkonda ning paljud lapsevanemad soovivad, et nende lapsed saaksid
õppida Muraste Koolis kuni 9. klassi lõpuni, mis on vastuolus praeguse Harku valla koolivõrgu
arengukavaga. Hoolekogude kohtumisel esitas Muraste hoolekogu omapoolse nägemuse 9klassilisest põhikoolist Murastes, tuues välja mitmeid võimalusi, mida Muraste Kooli põhikooliks
arendamine võiks kaasa tuua kogu valla seisukohast. Muraste Kooli hoolekogu tõi välja ka
omapoolsed kahtlused seoses Tabasalu Progümnaasiumi, kui oma laste võimaliku tulevase kooli,
sobivusega Muraste lapsevanemate ootustele. Kahtlused on ennekõike põhjustatud sellest, et
Muraste Kooli hoolekogu hinnangul ei ole Tabasalu Progümnaasiumi kontseptsioon terviklikult läbi
mõeldud ning avalikkusele lahti selgitatud.
Eelpool tooduga seoses esitas Muraste Kooli hoolekogu TÜG hoolekogule (kui tulevase Tabasalu
Progümnaasiumi hoolekogule) ettepaneku esitleda omapoolset nägemust loodavast koolist. Visioon
peaks vastama küsimusele, kuidas Tabasalu Progümnaasium joondub lapsevanemate ootustega
kaasaegsest, lapsesõbralikust, innovaatilisest ja turvalisest 21. sajandi koolist.
Muraste Kooli hoolekogu soovib ühtlasi TÜGi hoolekogu seisukohta, kas viimane toetab Muraste
Kooli püüdlust 9-klassiliseks kooliks kasvamisel ning millisel määral on TÜG valmis koostööks?
TÜGi poolt osalesid kohtumisel Muraste Kooli hoolekoguga Kari Maripuu, Jana Karilaid ja Martin
Talts.
ARUTELU:

TÜGi hoolekogu esimees tegi hoolekogu koosseisule ülevaate toimunud kohtumisest ning algatas
arutelu, mille tulemusena võiks TÜG hoolekogu jõuda ühtse seisukohani järgmistes küsimustes:
-

Kas ja millisel määral toetab Tabasalu Hoolekogu Muraste Kooli põhikooli astme loomist?
Milline on TÜGi hoolekogu nägemus Tabasalu Progümnaasiumi väärtuspakkumisest
tulevastele progümnaasiumi õpilastele?

ETTEPANEKUD:
Edasisteks diskussioonideks on vaja täpsustada järgmist:
- Asjaolu, et progümnaasiumi osa paralleelklasside arvukus TPG-s saab olema suur kõige
raskemas vanuseastmes, eeldab kooli juhtimine kindlat ja kõigi seotud osapoolte vahel kokku
lepitud visiooni selleks, et tagada kvaliteetne ja turvaline koolikogemus kõikidele õppeastmes
õppivatele õpilastele. Sellise plaani koostamine eeldab laiapõhjalist töörühma, mida juhib
valla- ja kogukonna väline haridusvaldkonna ekspert ning kuhu oleks kaasatud TÜG
juhtkonna, kooli pidaja, õpetajate, õpilasesinduse, vanematekogu ja hoolekogu esindajad.
- TÜGi hoolekogu hinnangul ei ole haridusvõrgu planeerimise kava ja tulevase Tabasalu
Progümnaasiumi nägemus selles kavas piisavalt selgelt lahti räägitud. TÜG hoolekogu vajab
TPG visiooni kavandamiseks.
OTSUS:
TÜGi hoolekogu otsustas järgmist:
-

Esitada vastusena Muraste Kooli hoolekogu päringule alljärgnev seisukoht:
o TÜGi hoolekogu on Muraste Kooli püüdlustes põhikooliastme loomisel erapooletu.
Erapooletuks jäämise põhjuseks on asjaolu, et ei Muraste Kooli hoolekogul, ega TÜG
hoolekogul ei ole piisavas ulatuses volitusi ja kompetentsi, et hinnata Harku valla
hariduspoliitikat tervikuna ning võtta õiglaselt argumenteeritud seisukohti, milline
lahendus oleks parim.
o TÜG hoolekogu juhib tähelepanu asjaolule, et tema roll on seista ennekõike TÜG
huvide eest. Seega, juhul kui 9-klassiline Muraste Kool mõjub TÜG arengule
positiivselt, siis võib TÜG hoolekogu asuda tulevikus toetavale seisukohale Muraste
Kooli püüdluste osas.
o Lisaks. TÜG hoolekogu on valmis panustama ja tegema tööd selle nimel, et tulevane
Tabasalu Progümnaasium omaks kvaliteetset visiooni kooli tulevikust. Hoolekogu
seisab samuti hea selle eest, et kooli TPG kogukonnaga ühiselt välja töötatud
lähituleviku visioon oleks üheselt mõistetav kõikidele Harku valla haridusosalistele.
o TÜG hoolekogu tänab Muraste Kooli hoolekogu avameelse ja konstruktiivse arutelu
eest ning soovib edaspidi hoida korduvat kontakti koolide hoolekogude vahel, et leida
ühiseid kokkupuute punkte koolide arendamisel.

-

Esitada alljärgnevad soovitused kooli juhtkonnale seoses arutelu käigus selgunud
kitsaskohtadega hetke TÜGi koolielus:
o

o
o

-

TÜG hoolekogu soovitab TÜG juhtkonnal kaasata õpilasesinduse liikmed sagedamini
juhtkonna koosolekutele ja küsimuste lahendamisel õpilastele seisukohtade
väljendamiseks rohkem võimalusi. Õpilasesinduse liikmete kaasamist tasub vältida
vaid juhul, kui juhtkonnas arutatakse mõne kooli personali liikmega seotud küsimust,
mis võib õõnestada kõnealuse isiku hilisemat autoriteeti õpilaste silmis.
TÜG juhtkond võiks koos õppetooli juhtidega juhtima enam tähelepanu põhikooli
astme õpilaste distsipliinile. Hoolekoguni on jõudnud signaale, mis viitavad antud
probleemi süvenemisele viimaste aastate jooksul.
TÜG juhtkond peaks koostöös õpilasesindusega pöörama tähelepanu kooli
ühtekuuluvustunde suurendamisele. Hoolekogu soovitab toetada nii traditsioonilisi
üritusi, kui ka õpilaste poolt algatatud uusi initsiatiive.

Pöörduda allpool toodud seisukohtadega Harku valla hariduskomisjoni poole:

o
o

TÜG hoolekogu soovib seoses TÜG arengukava (2018 – 2020) koostamisega Harku
Vallavalituse nägemust Tabasalu Hariduslinnaku kontseptsioonist ja projekti
hetkeseisust. Hoolekogu soovib nendes mõttevahetustes osaleda täiskoosseisus.
Et tagada võimalikult neutraalne ja mitmetahuline analüüs enne lõpliku arengusuuna
kinnitamist, soovitab TÜG hoolekogu Harku vallal kaasata haridusvõrgustiku
planeerimise protsessi ka väliseid eksperte, kes:
a) viiksid ennast kurssi valla algkoolide ja TÜG kuni vanema põhikooli
astme hetkeseisuga;
b) kohtuksid kõikide koolide seotud osapoolte esindajatega ja selgitaksid
välja kõikide osapoolte ootused;
c) eeltööst lähtuvalt kõiki asjaolusid arvestades pakuksid välja
võimalikud arengustsenaariumid ning selgitaksid välja erinevate
alternatiivlahenduste tugevused ja nõrkused.
Küsimused, mis TÜG hoolekogu hinnangul vajaksid seisukohti on muuhulgas:
 Milline on investeeringute vajadus erinevate alternatiivide korral (alternatiivide
all on peetud silmas ühe või mitme põhikooli loomine valda)?
 Millised võimalused/takistused tekivad koolide materiaal-tehnilise baasi
loomise, haldamise ja transpordi korraldamisega?
 Millised on otsustega seotud sotsiaalsed aspektid?
 Kuidas on korraldatud kooli/koolide töö, õpetajate töökorraldus,
klassikomplektide arv, õpilaste arv klassides?
 Kuidas on tagatud õpilaste turvalisus erinevate alternatiivide korral?
 Milline on demograafiline olukord ja hinnanguline prognoos järgmise 5 – 15
aasta jooksul?
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