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1. Merivälja Kooli HEV laste tugiteenuste olukorra, võimaluste ja vajaduste ülevaade, esitleja
Urve Raudsepp-Alt (Lisa 1 – esitlus)
Merivälja Koolis rakendame kaasavat haridust, mis tähendab, et kõik õpilased on olulised ja tähtis on
arvestada ja arendada kõikide õpilaste individuaalseid vajadusi ning oskusi. Arvestame õpilaste
huvidega haridusprotsessi planeerimisel, korraldamisel ja läbiviimisel. Tutvustatati statistikat eelmise,
2019/20 õppeaasta võrdluses.
Koolis on sotsiaalpedagoog 1,0; psühholoog 0,5; 2 abiõpetajat, 0,25 kohaga logopeed, eripedagooge
1,75; 1 tugiisik ühele lapsele (koostöös LOV-ga).
Kool pakub eripedagoogi, psühholoogi ja logopeedi teenuseid.
Kitsaskohad: tuge vajavaid õpilasi on sel aastal oluliselt juurde tulnud. Käesoleval õppaastal
tegutseme ressursside vaatest sisuliselt võimaluste piiril. Hetkel on ruumiprobleem kõige suurem
kitsaskoht tugiteenuste pakkumisel. Eriti vajavad eraldi ruume psühholoog ja sotsiaalpedagoog,
neile läbikäidavad ruumid ei sobi. Puudu on ruumidest, kus saab teha õpet väikerühma lastele – juurde
oleks minimaalselt vaja 2 sellist ruumi. Tugispetsialistid vajavad kindlasti eraldi ruume.
Vajadustest rääkides: koolis võiks töötada täiskohaga psühholoog, eripedagoog on 1,75 koormusega,
kuid mõeldes reaalsetele vajadustele võiks neid samuti rohkem olla. Igas kooliastmes võiks olla oma
abiõpetaja – praegu on 3. kooliaste katmata. 2. ja 3. kooliastmes võiks olla 1 täiskohaga õpetaja
reaalainete ja 1 täiskohaga abiõpetaja humanitaarainete jaoks. Logopeed peaks olema suurema
koormusega.
Kitsaskoht on ka tugispetsialistide töötasu küsimus, hetkel on jäänud pakutav töötasu ajale jalgu.
Konkurssidele kandideerinud erispetsialistid eeldavad põhipalgana 1315 eurost märksa suuremat
töötasu, nt kvalifitseeritud logopeedide soovitud palgad algasid 1800 eurost.
Otsus: kaardistada HEV tugiteenuste vajadused, et sisustada kooli ruumipuudust ilmestavaid
argumente planeeritava kooli juurdeehituse teemal ja tugevdada argumentatsiooni ametkondlikes
aruteludes.

2. Vilistlaskogu moodustamise olukorra ülevaade: Markus Erik Torpel
Sõnastada vilistlaskogu eesmärk, missioon: ajaloolise mälu ja järjepidevuse hoidmine, vilistlaste
ühistegevused, kokkuhoidmine, mõnusama koolielu kindlustamine järeltulevatele lendudele.
Vilistlaste nimekirjade kogumine/taastamine kooli kodulehele.

Esimene kokkusaamine võiks toimuda eestvedajatega virtuaalselt/näost näkku olenevalt
pandeemiaolukorrast. (Markus Erik Torpel ja Janika Lepik) märts 2021

Planeeritavad ürituste ideed: Tagasi-Kooli ettevõtmine - õpetajate päeval annavad tunde vilistlased.
Matk koos Liikuma Kutsuva Kooliga ehk koos praeguste õpilastega, korraldada jalgsimatk näiteks 1.
septembril, mis ühtlasi juhib tähelepanu turvalisuse vajadusele Meriväja laste kooliteel. See võiks
toimuda Merivälja teedel ja tänavatel, matk võib olla ka jalgrattamatka formaadis. Vabas õhus
toimuvad üritused on eelistatud, võib kaaluda ka õuealal kontserdi korraldust – sarnaselt toimunud
advendiüritusega 2020 (Johan Randvere ja Evelin Samuel-Randvere kogukonnale suunatud kontsert).
Ideekorje saab teha koos kontaktide korjega.
Traditsioonidest: Kas võiks sobida abiturientide poolt nö üleandmine järgmistele, st nendele, kes
asuvad lõpuklassi õppima? Nt korraldada vahva õpilasüritus mais.
Ettepanek: Endise direktori poole pöörduda vilistlaste aastakäikude nimekirjade taastamise
abipalvega. Viimaste aastate vilistlaste nimekirjade taastamisega tegeleb kooli juhtkond aprill- mai
2021. Paberkandjatel on kõik kooli puudutav info kooli arhiivis olemas.
Ettepanek: juba järgmiseks õpetajate päevaks, mis on oktoobri alguses, võiksime juba asuda ette
valmistama vilistlaste kaasamist sellesse üritusse. Samuti hea mõte asuda ette valmistama vilistlaste
jalgsimatka kooliaasta alguseks. Või olenevalt vilistlaste vanusest, organiseerida väliüritus kooli
hoovis.
Otsus: Valmistada ette vilistlaskogu FB leht (Merivälja Kooli vilistlane), üleskutse vilistlastele anda
endast teada ühisele (võib luua eraldi kooli aadressi vilistlane@meripohi.edu.ee ) meiliaadressile, info
(lugu ja reklaam) Pirita LOV ajalehte, Kooli kodulehele ja FB-sse. Huvijuht Janika aitab loo kokku
panna Pirita Lehte.
Huvijuht vaatab üle ka loodud andmete kogumise lingi, FB lehe ja korraldab postitused kohalike FB
lehtedele ning saadab e-kirjaga info välja lapsevanematele, sest ka nende seast võib olla vilistlasi.
Info peab minema välja kõikides kanalites märtsi ja aprillikuu jooksul 2021.
Kooli huvijuht Janika Lepik koos õpetaja Tiina Tarvega on ka kooli kroonikat kokku panemas, ja
saavad ka sel moel oma õla alla panna. Kindlasti kaasata Janikat rohkem sisuliselt vilistlaskogu
teemasse.
Oleks tänuväärne asuda koguma ka vilistlaste/endiste õpetajate mälestusi

3. „Kõnnin koolini“ projekti auhinnaraha eest kiirustabloo paigaldamine Kõivu teele. Kristiina
Püttsepp: Oleme saanud loa selleks ja ka üle vaadanud koha, kuhu seda võiks paigaldada. Kooli
vasakul pool küljel, ootame hinnapakkumist kiirustabloo paigaldamiseks. Tablooga saab ühtlasi ka
tarkvara, mis läheb kooli kätte, mida kool saab kasutada sõnumite seadmiseks. Kiirustabloo abil
kogutakse ka kõik andmed liikunud autode arvust, kiirustest. Tänu tarkvarale saab hommikuse
tipptunni statistikat edaspidi väga hästi kasutada liiklusturvalisuse tagamisel.
KK projekti auhinnaraha: 2000.- eurot kasutatakse kiirustabloo soetamiseks.

3. Kooli juurdeehitus. Tõnis Liinat: reedel, 19. märtsil on Tallinna Linnavalituse, Haridusameti ja
kooli esindajatega kohtumine juurdeehituse teemal.

Praegune esimene projekt, mis on linna poolt kinnitatud ja millega mindi ehitushankesse on reaalne
miinimumprogramm, mis tagaks hädapärase vajaduse ka HEV teenuste pakkumiseks Merivälja
Koolis, millest taganeda ei saa. Kärbitud ruumiprogrammiga juurdeehituse plaan ei kataks mitte
kuidagi ka kooli minimaalseid vajadusi. Toetan igati juurdeehituse praeguse ruumiprogrammiga
edasiminekut ja lisarahastuse leidmist.
Otsus: Esitada linnapea M. Kõlvarti ja linna juhtkonnale eelseisvateks kohtumisteks sel nädalal
täiendavad selged ruumivajaduse argumendid, sh HEV tugiteenuste pakkumise väljakutsete osas, mis
selgitaksid, miks peaks praeguse juurdeehituse projektiga ja ruumiplaaniga edasi minema, ning miks
väiksemas mahus juurdeehitus ei vasta kooli vajadustele ja ei lahendaks kuidagi praegust olukorda.
Hoolekogu võtab ühendust linnapeaga ja korraldab materjalide ettevalmistamise.

