LIITUMISLÄBIRÄÄKIMISTE
HARIDUSE TÖÖRÜHMA

KOOSOLEKU P R O T O K O L L

Põltsamaa

24. märts 2016 nr 1

Algus kell 09.00, lõpp kell 12.00
Juhatas Kadri Suni (Põltsamaa Linnavalitsus)
Protokollis Silja Peters (Põltsamaa Vallavalitsus)
Koosolekust võtsid osa:
Rita Kaasik (Põltsamaa vald), Heidi Arula (Imavere vald), Tiina Lohur (Imavere vald), Kristel
Vahtra (Võhma linn), Erika Sari (Põltsamaa linn), Thea Pärnamets (Kolga-Jaani vald), Aino
Rebane (Kõo vald), Jaan Aiaots (Põltsamaa linn), Arvo Pennonen (Puurmani vald), Imbi
Sinimets (Puurmani vald), Merlin Vint (Pajusi vald), Merike Sumla (Pajusi vald), Kaare
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1. Sissejuhatus – Jaan Aiaots
Peamised mõtted:
 Haldusreform on vajalik
 Ümberkaudsed omavalitsused on väga seotud ja juba praegu on koostegevusi palju
 Tuleb au anda kõigile piirkonna omavalitsustele, et on omavahel hästi läbi saadud
 Suurt õnne ühinemisega kohe õuele ei saabu
2. Osalejate tutvumisring
Iga osaleja tutvustas end, oma rolli omavalitsuse hariduselus ning ootusi ja lootusi ning hirme
ja muresid seoses omavalitsuste ühinemisega.
3. Kadri Suni tutvustas kaheksa ühinemisläbirääkimistesse astunud omavalitsuse
haridusstatistikat, toetudes haridusstatistika keskkonnale HaridusSilm.
4. Häälestus rühmatöödeks.
5. Rühmatööd
Rühmatööde eesmärgiks oli kaardistada olulised teemad piirkonna hariduses, et need edastada
ühinemisläbirääkimiste juhtrühmale. Võis tegeleda ka soovmõtlemisega.
Grupp jaotati pooleks põhimõttel, et sama omavalitsuse esindajad ei satuks ühte rühma.

6. Rühmatööde kokkuvõtted
Rühm I
 Tugiteenuste arendamine – vallasisene tugikeskus
 Tugev gümnaasium, mille lõpetaja võib jätkata õpinguid mis iganes ülikoolis
 Täiskasvanute osakond gümnaasiumi juures
 Kodulähedane haridus – lasteaed ja vähemalt I (või ka II) kooliaste kodu lähedal.
Ühe valimisperioodi pikkune üleminekuperiood haridusvõrgu korrastamisel.
 Tugev alusharidus
 Liitklass kui tugevus (spetsiifiline metoodika tarvilik väiksemates koolides)
 Huvikooli õppekava tavakooli õppekava osana
 Huviharidus peab olema laiapõhjaline (kunst, muusika, loodusteadused, tehnoloogia)
 Täiskasvanuhariduse keskus – keeleõpe, ümberõpe, arvutipõhised kursused jms
 Õpetajate toetamine – õpetajate õpikogukonnad, ühiskoolitused, supervisioon,
tunnustamine
Rühm II
 Laste turvalisus (turvaline koolitee)
 Vanemate tööhõive
 Kõik koolid võiksid jääda vajaduspõhiselt alles
 Koolide spetsialiseerumine
 Juhtimine selge struktuuriga (nt mitte 5 asutust ühe juhtimise all)
 Õpetajate vallasisene „ühiskasutus“
 Lastega töötavate inimeste tunnustamine
 Ainesektsioonide töö
 HEV andekusena – rohkem rõhku
 Koolikohutsuse täitmine – et ei tekiks „pimedaid alasid“
 Internaat – eelkõige gümnaasiumi juures
 Volikogu kaudu peaks saama kõik ühinevad piirkonnad kaasa rääkida
7. Järgmine koosolek toimub 04.04.2016 kell 9.00-12.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses.

