KOHALIKE OMAVALITSUSTE KOOLIVÕRGU
KORRASTAMISE KOGEMUSED

•

PÕLTSAMAA VALD

1) MIDA JA MILLAL KOOLIVÕRGUS ÜMBER KORRALDATI JA MIKS
Põltsamaa Vallavalitsus korraldab oma haridusvõrgu ümber alates 01.09.2021.
Põhjus: haridusvõrk lihtsalt ei vastanud praegustele vajadustele (koole liiga palju, lapsi liiga
vähe) ja selle võrgu ülalpidamine hakkas omavalitsusele üle jõu käima ning polnud enam
otstarbekas.
2) MUUDATUSTE ETTEVALMISTUS, MEESKOND, TULEMUS
1. katse
Alustasime koolivõrgu ümberkorraldust 2019. aasta sügisel. Aega ettevalmistuseks ja piisavalt
kaasamiseks ei olnud, tekkisid erinevad arusaamad ja lõpuks jäid peale need, kes surusid läbi
kiirustatud variandi, et muudatused viidaks ellu alates 2020. 1. september. Lastevanemad
andsid otsuse kohtusse, kohus rahuldas kaebus ja volikogu tühistas oma otsuse.
2. katse
Pikk protsess ja lõppkokkuvõttes oleks võinud aega veelgi rohkem olla. Manusena kaasas
volikogu otsus, mille seletuskirjas on kõik sammud üksikasjalikult kirjeldatud.
Põhilise ettevalmistustöö tegi Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ja abivallavanem Karro
Külanurm. Tihe oli koostöö haridusasutuste juhtide ja volikogu hariduskomisjoniga.
Tulemus: uue haridusvõrk alustab Põltsamaa vallas tööd 01.09.2021.
3) SOOVITUSED TEISTELE KOOLI(HARIDUS)VÕRKU KORRASTAVATELE
OMAVALITSUSTELE
a) tuleb võtta piisavalt aega korralikuks ettevalmistuseks;
b) tuleb kaasata. Mitte ainult selleks, et täita seaduses ette nähtud punkte, vaid tõesti
kogukonnaga läbi rääkida (ajurünnakud, infopäevad, kodulehel materjalide jagamine jms);
c) olemasolevate haridusasutuste juhid tuleb saada koostööle;
d) teha pigem rohkem kui vähem ja kõik korralikult dokumenteerida.
4) KONTAKT
Silja Peters, Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja (Silja.Peters@poltsamaa.ee) või
Karro Külanurm, abivallavanem (karro.kulanurm@poltsamaa.ee).

FAIL:

Põltsamaa VV koolivõrgu otsus 1-3202079 17.12.2020, 040321.asice
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KUUSALU VALD

1) MIDA JA MILLAL KOOLIVÕRGUS ÜMBER KORRALDATI JA MIKS?
Kolga Keskkool reorganiseeriti põhikooliks 2014. aastal, kuna õpilaste arvu vähenemine
põhikooliosas ja sama trendi pikaajaline prognoos ei võimaldanud mõistliku suurusega
gümnaasiumiklasse komplekteerida. Kuna Kuusalu Keskkool asub Kolga koolist vaid 19 km
kaugusel, oli mõistlik pakkuda Kolgas põhikooli lõpetanutele võimalus omandada
gümnaasiumharidus Kuusalus. 2014/2015 õppeaastal võeti Kolga Kk 10.klass vastu vaid 5
õpilast ja kool oli sunnitud eelarvelistel põhjustel osa tundidest korraldama 10. ja 11.klassis
liitklassina. Näiteks matemaatikatundides tähendas see kitsa ja laia matemaatika õpetamist
samaaegselt nii 10. kui 11.klassile samas ruumis. Huvitaval kombel õppe kvaliteet antud
konkreetse klassi puhul tagasilööki kaasa ei toonud, sest 2016.aasta kevadel oli Kolga kooli
õpilaste gümnaasiumi laia matemaatika riigieksami koondtulemus Eestis parim.
2) MUUDATUSTE ETTEVALMISTUS, MEESKOND, TULEMUS?
Kolga Keskkooli hoolekogu alustas põhikooliks reorganiseerimise arutelu juba 2012/2013
õppeaastal, kuid jõudis otsuseni 2013.aasta märtsiks mil oli liiga hilja reorganiseerimisprotsessi
käivitada ja see lükati järgmisse aastasse. Arutelud toimusid peamiselt Kolga kohaliku
kogukonna sees laiendatud ja avalike hoolekogu koosolekute vormis, kus oli ka arvestatav
vastuseis restruktureerimisele. Alternatiivsete lahendustena olid laual ka Kuusalu ja Kolga
koolide liitmine üheks asutuseks, mille gümnaasiumiastmes toimuks õppetöö peamiselt
Kuusalus, aga osadel nädalapäevadel ka Kolgas. Kuusalu keskkool, vallavalitsus ja -volikogu
ei sekkunud arutelu protsessi ega üritanud seda survestada. 2013.aasta kevadel võttis Kolga
Keskkooli hoolekogu vastu otsuse toetada kooli restruktureerimist põhikooliks ja vallavolikogu
kinnitas selle otsuse 2014.aasta veebruaris. Sama aasta sügisel enam 10.klassi Kolgas ei avatud,
12.klassil lasti Kolgas lõpetada 2016.aasta kevadel ja toonased 11.klassi õpilased viidi üle
Kuusalu keskkooli. Alates 2016.aasta suvest tegutseb Kolga kool 9-klassilise põhikoolina.
3) SOOVITUSED TEISTELE KOOLI(HARIDUS)VÕRKU KORRASTAVATELE
OMAVALITSUSTELE
- Kohaliku kogukonna sisuline kaasamine aruteludesse on ülioluline, ülalt alla läbisurutud
koolide sulgemised/restruktureerimised võivad anda tagasilöögi.
- Alternatiivsete lahenduste väljapakkumine ja kaalumine aitab kooli restruktureerimisega
kaasnevaid emotsioone konstruktiivsemasse sängi suunata
- Erinevate lahendusete kaalumisel on oluline kutsuda kohale nende koolide esindajad, kus on
analoogne lahendus hästi toiminud või ebaõnnestunud.
4)
KONTAKTISIK,
KELLELT
SAAB
VAJADUSEL
KOOLIVÕRGU
ÜMBERKUJUNDAMISE KOHTA KÜSIDA LISAINFOT
Mart Laanpere, Kolga kooli hoolekogu esimees 2010-2013 ja hoolekogu liige 2014/2015.

Anu Kirsman
Juhtiv haridusspetsialist
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PÕLVA VALD

Põlva Vallavolikogu tegi 13. jaanuaril 2016 otsuse
1. Korraldada Põlva valla haridusasutused ümber järgmiselt:
1.1. asutada 1. veebruarist 2016 põhikool nimetusega Põlva Kool, asukohaga Kesk tn 25,
Põlva, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmel. Kool tegutseb aadressidel Kesk 25, Koolimaja
tee 1 ja Lina 13;
1.2. lõpetada 1. juulist 2016 Põlva Põhikooli (registrikood 75009289) tegevus;
1.3. lõpetada 1. juulist 2016 Põlva Ühisgümnaasiumi (registrikood 75009272) tegevus;
1.4. korraldada 1. juulist 2016 koolieelse lasteasutusena ja põhikoolina tegutsev Mammaste
Lasteaed ja Kool (registrikood 75010648) ümber koolieelseks lasteasutuseks ja anda sellele
uus nimetus Mammaste Lasteaed.

MIKS NII TEHTI
2015. aastal sündis kokkulepe HTM-ga riigigümnaasiumi asutamise ja ehitamise kohta.
Oli väga mõistlik moodustada üks uus kool, vaadates pika perspektiiviga õpilaste arvu
kahanemist vallas.
Soovisime saada toetust õppehoone ümberehitamiseks „Põhikoolivõrgu meetmest“

TEGEVUSED
Enne volikogu otsust oli üks lõputu sõnastamine ja rääkimine ja selgitamine ning seadusest
tulenevate kooskõlastuste saamine.
Pärast volikogu otsust ülesannete jaotus:
1.
Omavalitsuse ülesanded, mida ja mis järjekorras teha (fail).
2.
Ülesanded direktoritele, mida nad seoses kooli tegevuse lõpetamisega peavad tegema
ning millal ja kellele milliseid kirju ja teateid saata (fail).
3.
Pidada logi, et kuidas ja millal midagi toimus.

FAILID:

Põlva VV
Põlva VV Kiri_direktorile_PK, 110321.docx
koolivõrgu ümberkorralduse ajakava, 100321.xlsx

KONTAKT
Aigi Tiks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
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PÕHJA-PÄRNUMAA VALD

1) MIDA JA MILLAL KOOLIVÕRGUS ÜMBER KORRALDATI JA MIKS?
2019.aastal otsustas vallavolikogu, et Libatse Lasteaed-algkool suletakse 2020. aasta
1.septembrist ja lasteaiarühm liidetakse Vahenurme Lasteaed-algkooliga. Õpilaste arv 4klassilises koolis oli sulgemise eel 7 last 3.-4.klassis.
2) MUUDATUSTE ETTEVALMISTUS, MEESKOND, TULEMUS?
Enne sulgemisotsust muudeti kehtivat ühinemislepingut, toimusid koosolekud lapsevanemate
ja hoolekoguga. Kuna lapsevanemad soovisid, et 3.klassi 5 õpilast saaksid kooli lõpetada, siis
lükati sulgemisotsus 2020. aastasse.
3) SOOVITUSED TEISTELE KOOLI(HARIDUS)VÕRKU KORRASTAVATELE
OMAVALITSUSTELE
Väga oluline on kaasata kõik osapooled (personal, lapsevanemad, kogukond), lihtsam on
selliseid otsuseid teha, kui koolijuht on ümberkorralduse vajadusest aru saanud. Koolivõrgu
ümberkorraldamisel soovitame koostada valdkondlik hariduse arengukava koos
taustaanalüüsiga, et ümberkorraldamise vajalikkus oleks ka faktiliselt tõestatud.
4) KONTAKT
Tarvi Tasane, abivallavanem/haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

•

VILJANDI LINN

2016.a KOV juhtide arenguseminaril Viljandi koolireformi kogemus

Viljandi LV
koolireformi kogemused, 040321.docx

Janika Gedvil, abilinnapea; janika.gedvil@viljandi.ee

•

HAAPSALU LINN

Haapsalu linna koolivõrgukorrastamine aastatel 2010 - 2019:

Haapsalu linna
koolivõrgu korrastamine, 110321.docx

Mari-Epp Täht, haridusnõunik
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