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KOOLIVÕRK HARKU VALLAS
Lisa 2. Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024

Harku Vallavalitsuse hariduse- ja kultuuriosakond
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Harku valla koolivõrk
Harku valla (edaspidi ka vald) koolivõrgus on kuus kooli: Tabasalu Ühisgümnaasium, Vääna
Mõisakool, Harkujärve Põhikool, Vääna-Jõesuu Kool, Muraste Kool ja Tabasalu
Ühisgümnaasiumiga samas majas asuv Tabasalu Muusikakool. Harku Vallavalitsuse (edaspidi
ka vallavalitsus) hallatavates haridusasutustes töötab kokku üle neljasaja töötaja.
Õppeaastal 2019/20 õpib Harku valla üldhariduskoolide (edaspidi ka koolid) 81
klassikomplektis 1869 õpilast (Tabasalu Ühisgümnaasiumis 1038, Harkujärve Põhikoolis 246,
Vääna Mõisakoolis 106, Muraste Koolis 348 ja Vääna-Jõesuu Koolis 131). Tabasalu
Muusikakoolis õpib 153 õpilast. 25 haridusliku erivajadusega õpilasele osutatakse koolides
tõhustatud tuge ja 16 saavad erituge. Igale kümnendale õpilasele (186) osutatakse üldtuge (sh
individuaalset lisajuhendamist, tugispetsialistide teenuseid, õpiabi).
Õpilaste arv on viimasel viiel aastal kasvanud ca 100 võrra aastas ja nii ka käesoleval aastal.
Õpilaste arvu kasvu 2019/20. õppeaastal mõjutasid põhiliselt kaks asjaolu: Muraste, VäänaJõesuu ja Harkujärve koolides oli 6. klasside lõpetajaid vähem kui võeti vastu uusi õpilasi 1.
klassidesse ja Tabasalu Ühisgümnaasium avas ühe 7. lisaklassi. Gümnaasiumiharidust
omandab väljaspool valda 291 valla gümnasisti, mis moodustab 68% kõikidest gümnaasiumis
õppijatest ning teeb kokku ca üheksa klassikomplekti. 121 õpilast (ehk 9%) väljastpoolt Harku
valda omandab põhiharidust 2019/20. õppeaastal Harku valla koolides, gümnaasiumiastmes
õpib kokku 14 õpilast väljastpoolt valda, mis moodustab kümnendiku gümnasistidest.
Vaatamata uute koolide ehitamisele ja nende laiendamisele ei ole vallal veel võimekust pakkuda
kõigile soovijatele õppekohti kohustusliku põhihariduse omandamiseks. Peaaegu iga kolmas
(27%) valla õpilane (kokku 669 õpilast) omandab põhiharidust väljaspool valda. Aastal 2021
lisandub Tabasalu hariduslinnakusse 500 I–II kooliastme, ca 600 III kooliastme ning 360
gümnaasiumi õppekohta. Vald suudab seega eeldatavasti aastal 2021 täita kohustust tagada oma
õpilastele võimalus omandada põhiharidus ühes valla hea õppekvaliteediga koolis.
Ühistranspordiühendused

ja

valla

tellitavad

õpilasliinid

tagavad

põhikooli-

ja

gümnaasiumiseaduse nõude, et vähemalt 80% õpilastest ei kulu kooli jõudmiseks rohkem kui
60 minutit.
Arvestades elanike paiknemist ja transpordivõrku, on I ja II kooliastme põhiharidus tehtud
kättesaadavaks viies vallapiirkonnas ja III taseme põhiharidus on kättesaadav valla keskuses –
Tabasalus. Harku vald on viimastel aastatel tegutsenud aktiivselt eesmärgi nimel luua õpilastele
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võimalused põhihariduse I ja II astme omandamiseks kodulähedases koolis ning sooviga viia
ellu Eesti hariduselu oluline ülesanne – lahutada põhikool ja gümnaasium.
Valla elanikkonna kiire kasv – viieteistkümne aastaga kahekordseks – on tinginud
haridusnõudluse hüppelise suurenemise algul kodulähedaste lasteaia- ja seejärel kodulähedaste
põhikooli kohtade järele. Harku vald on investeerinud hariduse taristusse nii omavahendeid kui
kasutanud ka pangalaene. Valla eelarve võimalused (sh laenukoormusele seatud seaduslikud
piirangud) ei andnud võimalust ehitada koolikohti põhihariduse (eriti III kooliastme)
kättesaadavaks muutmiseks kõigile soovijatele.
Elanike kasvust tingitud haridusnõudluse rahuldamiseks nõutaval tasemel pole paratamatult
jätkunud ka aega ja ressursse. Harku valla tulud ei ole kasvanud samas tempos elanike
lisandumisega.
Harku vallas on viis üldhariduskooli: Tabasalu Ühisgümnaasium (1986, kasutuses olev
netopind 8 821 m², sh 2006 laiendati algklasside tiivaga 1461 m²), Vääna Mõisakool (1855,
netopind, 1394 m², renoveeriti täielikult 2015–16 maksumus 1,66 miljonit eurot), Harkujärve
Põhikool (1990, netopind 1 997 m², aastast 2012 puhkekeskusest ümber ehitatud hoones, kooli
juurdeehitusega 2018, lisandus 951 m², maksumus 1,65 miljonit eurot), Vääna-Jõesuu Kool
(valmis 2013, netopind 1692 m², maksumus 2,1 miljonit eurot), Muraste Kool (valmis 2014,
avati 2015, netopind 2673,6 m², ehitusmaksumus 3,12 miljonit eurot), juurdeehitusega lisandus
2018. a ca 1034 m², maksumusega 1,76 miljonit eurot) ja Tabasalu Muusikakool (avati 1986,
gümnaasiumiga ühes hoones, kasutuses 386 m²).
Joonis 1. Ruutmeetreid ühe õpilase kohta valla koolides

Allikas: Harku Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi ka Harku VV HKO)
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Üldhariduskoolid 2019/20. õppeaastal
Allpool on toodud kõigi valla koolide õpilaste ja klassikomplektide (22–24 õpilast klassis)
prognoosid, arvestades koolipiirkondades elavaid koolieelikuid ja juba koolides käivaid õpilasi.

Tabasalu Ühisgümnaasium
http://tyg.edu.ee/avaleht

1986. aastal tegevust alustanud Tabasalu Ühisgümnaasiumis (edaspidi ka TÜG) hoolitseb 122liikmeline personal (sh 92 õpetajat) heade õppimis- ja arengutingimuste loomise eest 1038
1–12. klassi õpilasele.
TÜG-i eripäraks on aktiivõppe praktiseerimine (nt digitaalne aktiivõpe, projektõpe), tugeval
järjel süsteemne ettevõtlusõpe ja kujundava hindamise rakendamine. Lisaks osaletakse
aktiivselt rahvusvahelistes haridusprojektides. TÜG-is õpetatakse inglise ja vene keelt,
gümnaasiumiosas prantsuse keelt. Kaasava hariduse vajadusi tagab kümne (sh väikeklassi
õpetajad) spetsialistiga tugikeskus. TÜG-i pikapäevarühmade, enamike huviringide ja
riigieksamite kursuste tööd korraldab Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus. TÜG korraldab
rahvakunstialaste huviringide tegevusi.
Kooli visiooniks on pürgida Eesti parimaks piirkonnakooliks (kool, mis võtab vastu kõiki
piirkonna õpilasi) õpiedukuse ja koolirõõmu valdkonnas.
Joonis 2. TÜG-i I–II kooliastme õpilased ja 1. klassi tulevad õpilased aastani 2025 (prognoos)

Allikas: Harku VV HKO
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Vääna Mõisakool
http://www.vaanakool.edu.ee/

Vääna Mõisakool (edaspidi ka VMK) tegutseb 1855. aastast, asudes kultuuriväärtusliku pargiga
ümbritsetud Vääna mõisa territooriumil. VMK on ajaloolisele järjepidevusele ja
traditsioonidele tuginev, samas pidevas arengus ja uuendusmeelseid lahendusi otsiv alus- ja
põhiharidust (lasteaed ja 1.–6. klass) ning mitmekülgset huvitegevust pakkuv sõbraliku
keskkonnaga kool. 2019/20. õppeaastal õpib koolis 106 õpilast ning lasteaias käib 28 last.
Kokku töötab VMK-s 33 töötajat, kellest 12 on kooliõpetajad.
VMK-s väärtustatakse kõrgelt iga lapse personaalseid võimeid ning eripära. Mitmekülgset
õppe- ja kasvatustööd rikastavad tõhusad metoodikad alates lõimitud õppest kuni üldist
silmaringi laiendavate ja õppekava omandamist toetavate õppekäikudeni. VMK eripäraks on
projektõppe rakendamine erinevatele sihtrühmadele: siin on mõeldud nii silmapaistvalt
andekate laste arendamist kui ka üldist koolielu, mida täiendavad arvukad klassi- ja huvipõhised
teemaprojektid. See kõik aitab tekitada ja säilitada õpimotivatsiooni. Lapsed saavad kogeda
eduelamust ning on kaasatud oma haridustee kujunemisse.
Joonis 3. Vääna Mõisakooli I–II kooliastme õpilased ja 1. klassi tulevad õpilased aastani 2025
(prognoos)

Allikas: Harku VV HKO
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Harkujärve Põhikool
http://harkujarve.kovtp.ee/

1990. aastal tegevust alustanud Harkujärve Põhikoolis (edaspidi ka HJPK) hoolitseb
31-liikmeline personal (sh 20 õpetajat) heade õppimis- ja arengutingimuste loomise eest 246
1.–6. klassi õpilasele.
HJPK õpilaste arv on kasvutrendis, õpetajaskond nooreneb. Seoses uue õppehoone (951 m2)
valmimisega leevenes ruumipuudus ja lisandusid garderoob, aatrium, avatud raamatukogu,
juhtkonnaruumid ja kolm täismõõtmetes klassiruumi esimesel korrusel; teisele korrusele tulid
kaks võõrkeelekabinetti, neli klassiruumi ning terrass õuesõppeklassiga. Kahjuks ei suudetud
juurdeehitust kavandades arvestada kaasava hariduse vajadusega väikeklasside osas ja nõutud
kooliõe kabinetiga.
Joonis 4. Harkujärve Põhikooli I–II kooliastme õpilased ja 1. klassi tulevad õpilased aastani
2025 (prognoos)

Allikas: Harku VV HKO
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Vääna-Jõesuu Kool
http://www.vjk.edu.ee/

2013. aastal tegevust alustanud Vääna-Jõesuu Kooli (edaspidi VJK) 14 töötajast koosnev
personal (sh 11 õpetajat) kannab heade õppimis- ja arengutingimuste loomise eest hoolt 131
õpilasele 1.–6. klassini.
Kenas looduslikus keskkonnas paiknevas Vääna-Jõesuu Koolis on head hoones ja kooliõues
liikumise võimalused, tegutsevad huviringid ja pikapäevarühm, kooliruume kasutavad
külaselts, noortekeskus ja spordiseltsid.
Joonis 5. Vääna-Jõesuu Kooli I–II kooliastme õpilased ja 1. klassi tulevad õpilased aastani 2025
(prognoos)

Allikas: Harku VV HKO
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Muraste Kool
www.murastekool.edu.ee

2015. aastal tegevust alustanud koolis õpib 2019/20. õppeaastal 348 1.–6. klassi õpilast. Koolis
panustatakse palju personali motivatsiooni kõrgelhoidmisesse, mille tulemuseks on laste
säravad silmad. Tegevustes lähtutakse kogukonna sõnastatud ootustest koolile – looduslähedus,
koostöö, rahvuslik kultuur ja terved eluviisid. Koolipere jaoks on ühised tegevused läbipaistvad
– mõistetakse, miks tehakse ja kuidas paremini soovitud tulemusteni jõuda. Kokku töötab
koolis 42 töötajat, kellest 33 on õpetajad.
Koolis on põhirõhk õpilaste terviklikul arendamisel. Järk-järgult suurendatakse õpilaste
praktiliste

tegevuste,

väärtuskasvatuse

ning

õppimist

toetava

hindamise

osakaalu

õppeprotsessis. Olulised on meeskonnatöö, projekt- ja õuesõpe, õpieesmärkide püstitamine ja
tagasisidestamine, sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpe.
Igapäevast tööd toetab kindel visioon olla uut õpikäsitust praktiseeriv silmapaistev
kogukonnakool, kus väärtustatakse looduskeskkonda ja koostööd ning kus iga õpilase
individuaalne areng ja koolirõõm on õpetajaskonna südameasjaks.
Joonis 6. Muraste Kooli I–II kooliastme õpilased ja 1. klassi tulevad õpilased aastani 2025
(prognoos)

Allikas: Harku VV HKO
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Harku valla kohustused üldhariduse korralduses
Haridusseaduse §4 lõige 1 kohustab Harku valda looma valla territooriumil elavatele
koolikohustuslikus eas lastele põhihariduse omandamise võimaluse.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §7 lõike 1 kohaselt peab Harku vald tagama riikliku
õppekava täitmiseks:
•

vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu;

•

turvalisuse;

•

tervisekaitse;

•

õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu;

•

võimalused õpilase arengu toetamiseks.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §7 lõike 3 alusel vähemalt 80% õpilastest, kelle jaoks
põhikool on elukohajärgne kool, ei tohi kooli jõudmiseks kuluda rohkem kui 60 minutit.
http://www.harjuytk.ee/harku-siseliinid
Harku vald kaalus koostöös sihtrühmade, koolikogukonnaga, kohalike poliitikutega ja
ekspertidega põhjalikult rajatava I–II kooliastme õppehoone asukohta. Arvukate arutelude
tulemusel jõuti tõdemuseni, et Tabasalu senine hariduskompleks on asukohana kõige sobivam.
Allpool toome ära põhilised argumendid asukohavalikul.
Valla lastega perede elanike asustustihedus on suurim Tabasalu-Rannamõisa kandis. Siin elab
ligikaudu iga kolmas (kokku ca 600) aastatel 2008–2015 sündinud laps (Rahvastikuregister,
2015).
Harku valla elanikud on tööalaselt tihedalt seotud Tallinnaga, suur osa valla elanikest läbib igal
äripäeval (ja ka nädalavahetustel) valla keskust Tabasalus. Siseministeeriumi tellitud
pendeluuringu tulemustel on Tallinnaga seotud Harku valla 9413 elanikku 15 945 elanikust.
(2010 pendeluuring: 3).
Harku vald on Tabasalus välja arendanud laia valiku hariduse-, spordi-, huvihariduse- ja
noorsootöö teenuseid.
Haridus- ja teadusminister moodustas 1. septembril 2019 Tabasalu Gümnaasiumi, mis alustab
tegevust aastal 2021. Riigigümnaasiumi esimesel etapil rajatakse 360 õppekohta (kolm kursust
ca 120 gümnasistiga). Riigigümnaasium komplekteerub Tabasalu III kooliastme lõpetajatest,
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TÖÖVERSIOON

ümbritsevate kohalike omavalitsuste, eeskätt Lääne-Harju, Keila ja Tallinna (Haabersti,
Mustamäe ja Nõmme linnaosa) põhikoolide baasilt, aga ka mujalt. Tallinna Haridusameti
tellitud OÜ Cumulus Consultingu (2017) analüüsi raportis prognoositakse Tallinna
gümnaasiumiastmes õpilaste kahekordistumist1 aastani 2029, mistõttu vajatakse juurde ca 3000
gümnaasiumikohta. Seega võime eeldada Tallinna põhikooliõpilaste võimalikku huvi ja soovi
omandada Tabasalu hariduslinnaku riigigümnaasiumis atraktiivne, mitmekesine ja kvaliteetne
keskharidus (vt Lisa 3). 2018. aasta alguseks ei ole riik ja Tallinna linn riigigümnaasiumite
ehitamiseks Tallinna suutnud lõplikke kokkuleppeid sõlmida: kavandatud on neid algselt kuni
neli.
Avalike teenuste (haridus, sport, kultuur, huvitegevus, huviharidus, noorsootöö) koondamine
ja tegevuste optimeerimine Tabasalu hariduskompleksi võimaldab tõsta teenuste kvaliteeti ja
muudab need valla ning vallaga piirnevate alade elanikele kättesaadavaks.
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