Harku valla volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 2018.

a tegevuse aruanne

201]. aastal sõlmiti koalitsioonileping erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ning Eesti
Reformierakonna vahel, mis nägi ette, et Harku Vallavolikogu moodustab ll-liikmelise
haridus- ja kultuurikomisjoni (edaspidi HKK). Esimees ott Kasuri, aseesimees Kaupo Rätsepp
ja liikmed: Ene Alttoa, Maris Viisileht, Kalev Konsa, Anne-Ly Gross-Mitt, Kalle Palling,
Monika ojala, Heli Bötker, Silva Kiili, Katrin Krause.
2018. aasta jooksul toimus 12 komisjoni koosolekut. Komisjoni esimesel koosolekul tegin
ettepaneku, et komisjoni liikmed saaksid panustada valdkondades, kus nad on kompetentsed
ning omavad töökogernust. Vajadusel kaasanre spetsialiste ja huvigruppide esindajaid ning
leppisime kokku, et need tekivad siis, kui komisjoni liikmed soovi avaldavad. Haridus- ja
kultuurikomisjoni esimehe poolt tegin üleskutse komisjoni liikmetele osaleda ,,Harku valla
hariduse arenguprogrammid aastani 202I" koostöös, valida valdkond, kuhu soovitakse

isiklikult panustada ja anda soovist
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Komisjoni päevakorras olid koolide põhimääruste ja arengukavade uuendamise eelnõud, mis

leidsid kõik piisavat tähelepanu komisjoni liikmete poolt' Koolide ja lasteaedade arengukavade
arutelude juures viibisid ka hoolekogude esimehed või esindajad. Komisjon lootis siiralt, et
naaberkoolide arengueesmärgid võiksid huvi pakkuda valla elanikele laiemalt ning need on
kõik haridusasutuste kodulehtedelt täna leitavad. Koolivõrgu uuring leidis esmakordselt
kajastamist jaanuarikuus, kui võimalikuks lepingupartneriks oli veel Tallirrrra Ü[kool ning
arutasime üheskoos lähteülesande osana Harku valla haridusvõrgu strateegia projekti, mille olid
koostanud vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna töötajad koostöös valla haridusjuhtidega
läbiviidud arenduspäevadel 201]. aastal. Aasta jooksul osalesid enamus komisjoni liikmetest
Cumulus Consulting poolt korraldatud kohtumistel ja mõttetalgutel Muraste jaYääna koolis
ning koolivõrgu analüüsi eksperthinnangu tutvustusel Tabasalu Ühisgtimnaasiumis. III
kooliastme pidamise probleemid ja võimalused said kajastatud analüüsis osaliselt,
eksperthinnanu andjad jätsid paljud sisulised küsimused avatuks suunates lõpliku valiku
tegemise vallavolikogu kui valla elanike poolt valitud esinduskogule. Komisjoni koosolekutel
on vanemate ja hoolekogude palvel korduvalt arutatud kaasava hariduse temaatikat, sh ka
erivajadustega õpilaste õppimisvõimalusi valla koolides ja lasteaedades. Laste haridustee
valikul on otsustav sõna vanematel. Arutatud on ka tugiteenuste kättesaadavust koolides ja
lasteaedades, et toetada laste arengut. Tugiteenuste kättesaadavuse rikastamiseks pakkus
vallavalitsus väĻa tugikeskuse loomise vallavalitsuse haridus ja kultuuriosakonna juurde, et
tagada spetsialistide ühine palkamine ja töö kohtadel erinevates väiksemates koolides ja
lasteaedades. Samas peeti oluliseks TÜG-i juba toimiva tugikeskuse jätkamist ja mehitamist.
Sotsiaalkaitse küsimusi on koos arutatud ka vallavolikogu kolleegidega sotsiaalkaitse-,
turvalisus- ja tervishoiukomisjonist, samuti vallavolikogu maj anduskomisj oniga.

Koolivõrgu temaatikale lisaks oli arutlusel tervikliku haridusvõrgu tulevik. Täna on 1800
õpilasele (kasv 6% 2017. aastaga võrreldes) vajalik taristu koos Muraste kooli ja Harkujärve
kooli juurdeehitustega ja 830 lasteaialapsele (koos Tabasalu lastehoiuga 860) lisanduv
Harkujärve lasteaed, mis avatakse 1. märtsil 2019.a. Komisjon on toetanud Tabasalu
Haridusļinnaku terviklikku rajamist mahus, mis on sätestatud Haridus- ja teadusministeeriumi
ja Harku valla vahelises kokkuleppes 02.II.20\6, mille eesmärgiks on riigigümnaasiumi
asutamine ja selle finantseerimine. Harku vald korraldab uue spordi- ja
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sätestatu põhjal valmib kaasaegne riigigümnaasiumi hoone koos vajaliku inventari ja
maksumusega 7 792 800 € eeldatava\t 28.02'2021. Komisjon tunnustab Harku vallavalitsust
koos Riigi kinnisvara AS-ga korraldatud tulevaste hoonete ja riigigümnaasiumi õppehoone
arhitektuurivõistluse läbiviimise eest 2018. aastal ja projekteerimislepingu sõlmimise eest
11.01.2019. Tabasalu hariduslinnaku hooned projekteeritakse täismahus arhitektuurivõistluse
võidutöö teostanud arhitektide visiooni põhj al.
Nimetatud võidutöö terviklahendus looū eeīdused sellise õppetöö korraldamiseks, mida nõuab
muutuv õpikäsitus, mille eesmärk on kujundada õpe Tabasalu Põhikoolis ja riigigümnaasiumis
iga õppija individuaalsust ja sotsiaalset arengut toetavaks, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust
arendavaks. Kaasava hariduse õnnestumise eelduseks on pädevad ja motiveeritud õpetajad ja
koolijuhid, kes õpetavad Tabasalu koolis meie lapsi. Ellu tuleb viia Tabasalu lrariduslinnaku
raj amine täismahus j a j Įirgnevalt:
1. Tabasalu hariduslinnakusse ehitatakse muutuva õpikäsituse vajadustest lähtuvalt I-il
kooliastme koolihoone (6 õpipesa*75 ühe vanuseastme õpilasele, 450 kohta), lisaks 50 kohaline
õpipesa erivaj aduste ga õpilastele I-III kooliastmes.
2. Tabasalu Ühisgtimnaasiumi praegune suur õppehoone kujuneb III kooliastme põhikooliks
(3*200 õpilast, 600 kohta) ja kooli 2006. aastal valminud väike õppehoone (praegune
algklasside maja) kujundatakse ümber Tabasalu Muusikakooliks (150 pilliõppe kohta).
3. Riigigümnaasium ehitatakse Tabasalu hariduslinnakusse eeldatavalt 28.02.2021. aastaks
vastavalt HTM-i investeeringukavale (360 õppekohta, vajadusel II ehitusetapp 540
õppekohaga)
4. Tabasalu hariduslinnakusse ehitatakse mitme funktsiooniga saal.

Pedagoogide Suur vajadus ja tingimused nende tööle võtmiseks on leidnud komisjoni poolt
korduvalt tähelepanu SeoSeS võimalusega osaleda riiklikus üürielamute pIogrammis, mida
pakkus MKM-i meede ja mida omavalitsused on kasutanud uute munitsipaalelamispindade,
korterite ehitamiseks õpetajatele ja tugispetsialistidele. Harku vallas on lisandunud võimalus
rajada munitsipaalkortereid nii Meriküla spordi- ja õppekeskuses kui ka Harku asulas.

Komisjoni päevakorras olid ka möödunud aastal valla elanike elukeskkonda puudutavad
olulised dokumendid, nagu,,Harku valla arengukava aastani 2037" ja,,Tallinna linnapiirkonna

jätkusuutliku arengu tegevuskava heakskiitmine" muutmine. Komisjonini jõudis ka
informatsioon riiklikust järelvalvest vallas koolides, sh töötajate kvalifikatsiooninõuete
täitmisest

ja

hariduse kvaliteedi tagamisest erinevates valla haridusasutustes.

Veel olid teemadeks õpilaste sõidusoodustuste muutmise kord ja taotluse esitamine Tallinna
linnale, bussiliini nr 4 TLT pikendamise võimalustest Tabasalu koolini, huvihariduse
võimalikust lõimimisest üldhariduskoolide õppekavadega, huvitegevuse täiendava riikliku
toetuse jaotus ning vallasisesest bussiliiklusest huvitegevuse kättesaadavuse parandamisel
Harkujärve ja Tabasalu vahel. Samuti välisriigis õpilas- ja üliõpilasvahetuse kaudu õppimise

toetamise kord' Toimub koostöö spordi- ja kultuurivaldkonnas erinevate vabaühendustega, sh
noorsootöö valdkonnas skautide ja kodutütarde ühingutega, kes osalevad vaIĻa kultuuri- ja
spordielus. Tegelenud oleme ka eralastehoidudega seotud probleemidega - lepingud, kvaliteet,
maksumus ning noorsootöö seadusesttulenevate küsimustega, sh Harku vallaNoortevolikogu
teemadega. Kiitsime heaks ka,,Harj u maakonna arengustrateegia 203 5+* .

Komisjon nõustus vallavalitsuse ettepanekuga luua haridus-

spetsialisti ametikoht.
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