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Päevakord
1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi arengusuunad
2. Kokkuvõte Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla
haridusasutuste külastusest
3. 8. mail toimuva uue ühinenud valla hariduse ja noorsootöö mudeli väljatöötamise
ürituse tegevuste planeerimine
Enne koosolekut Põltsamaa Ühisgümnaasiumis külastas töörühm Põltsamaa Mari Lasteaeda
ja Põltsamaa Muusikakooli, ringkäik tehti ka gümnaasiumi hoonetes.
1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi arengusuunad
Gümnaasiumi direktor Aimar Arula rääkis gümnaasiumi muredest ja teadmatusest tuleviku
suhtes. Praegu pole teada, mis saab ujula ehitusest ja vanast tühjana seisvat majast. Riik võttis
vastu otsuse, et igasse maakonna keskusesse rajatakse riigigümnaasium. Tänaseni ei ole teada,
mis saab ülejäänud gümnaasiumitest. On räägitud nn maagümnaasiumi vormist. On
proovitud mitu korda saada haridusminister Mailis Repsi vastuvõtule, kuid ei ole õnnestunud.
Õpilasi on tänase päeva seisuga gümnaasiumisse jagunud (176 õpilast). Kui peaksid arvud
vähenema 150-160-le, siis on vaja rahalist toetust. Seni on õpilasi tulnud prognoosidest
rohkem. Võib-olla oleks lahenduseks põhikooli ja gümnaasiumi eraldamine, et saada
remondiks täiendavaid toetusi riigilt. Peaks mõtlema ka kaugemalt tulijatele, kuid ka internaat
vajab suuremaid investeeringuid. Kunagi oli plaan ametikooliga ühinemine, kuid linn ei olnud
nõus gümnaasiumit põllu peale viima. Peale seda pani riik ametikooli maja müüki.
Otsustati:Kadri võtab ühendust Kalle Küttisega haridusministeeriumist, kes tegeleb just nn
maagümnaasiumite teemaga, et uurida Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tuleviku väljavaateid.

2. Kokkuvõte Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla
haridusasutuste külastusest
Kuna töörühm on külastanud suurt osa ühinevate omavaltsuste õppeasutusi, siis palus Kadri
kõigil töörühma liikmetel mõne sõnaga oma muljeid avaldada.
Merike: Meeldis väga MARI lasteaias pakutav huviringi teenus. Meil see kasutamata nišš.
Siit tuleb ka vastus küsimusele, mis on see, mis tõmbab lapsevanemaid lapsi MARI lasteaeda
panema.
Silja: Põltsamaa valla osas käisime ainult Lustiveres, aga on veel ka Adavere ja Esku. Nii et
valla osas, ei ole pilt terviklik. Muljet avaldas, et Puurmani lasteaias oli niipalju ruumi.
Omavalitsused on palju panustanud, et õpikeskkond oleks hea. Väikesed koolid on väga
vajalikud.
Karmen: Meeldib väikeste kohtade miljöö. Puurmani mõisakool jättis väga hea mulje.
Meeldis kuidas Pisisaares ja Aidus tehakse koostööd kahe kooli vahel – ühised ekskursioonid
ja üritused, ühine rahvatantsurühm jne. Mõtlemise koht, kuidas lapsi seal edasi hoida, hooned
ja personal ju olemas.
Margus: Sügava mulje jättis Põltsamaa muusikakool, ehe hoone ja atmosfäär. Ahiküte!
Väikeste kohtade osas hakkab kellake peas helisema, kuidas lapsevanemad otsustavad. Kas
hakkab suurem liikumine Põltsamaa suunas. Palju on väikseseid ressursikilde, mis vaja kokku
panna. Koostöö.
Kaare: Puurmani mõisakool jättis hea mulje, vaja edasi arendada. Põltsamaale peab
gümnaasium jääma. Lustiveres ka oma nišš, kes ei saa suures koolis hakkama, saab seal
rahulikumas miljöös õppida. Seda peab ka säilitama.
Reet: Puurmani mõisakool jättis hoonena väga hea mulje. Samuti sümpaatne, et
omavalitsused on niipalju haridusvaldkonda panustanud.
Kaia: Muusikakool hoonena pole üldse muutunud, sisu on palju arendatud. See on ikka
hoopis teine tase kui tegutsevatel muusikastuudiotel.
Kadri: Pajusi kahe kooli koostöö jättis hea mulje. See kogemus on ka kindlasti kasutatav
ühinenud vallas. Lustiveres meeldis individuaalne lähenemine õpilastele. Puurmani mõisakool
jättis hoonena hea mulje. Noorte arengut toetav infrastruktuur korras.
Piret: Märkasin mitmekesisust. Oluline on kindlasti välja tuua iga kooli eripära. Tugevusi
tuleb rohkem välja joonistada.
Otsustati: Kuna Põltsamaa valla koole külastati vähem, siis tervikpildi loomiseks käiakse
järgmisel koosolekul Esku ja Adavere koolides.
3. 8. mail toimuva uue ühinenud valla hariduse ja noorsootöö mudeli väljatöötamise
ürituse tegevuste planeerimine
Kaks põhitegevust:
1. Hetke olukorra kaardistamine
2. Uue valla haridus- ja noorsootöö mudeli väljatöötmine.
Uue mudel väljatöötamiseks tõstatati järgmiseid küsimusi, mida sihtgruppide käest küsida:
- Kas on võimalik, et konkurentsiõhkkonna asemel oleks koostööõhkkond
- Lapsest lähtuv ruumiline planeerimine alusharidusest kõrghariduseni välja
- Koostööks olulised koolitused
- Oluline sihtgrupp – lapsevanemad
- Tuleks luua mudel, mida on võimalik ka ellu viia- mitte ainult unistustes

-

Oluline , et julgeksime küsida neid küsimusi, mis teeb muret. Ka „must pesu“ tuleb
välja tuua
- Vajalik ka laste endi soovid ja arvamused.
Otsustati: Toimub neli kokkusaamist, esimene 8. mail toimuval osalevad peale hariduse ja
noorsootöörühma, kõikide koolide juhid, kõigi omavalitsuste haridusametnikud ja
volikogude hariduskomisjonid. 22. mail toimub üritus noortega ja 12. juunil hoolekogude ja
lastevanematega. Augustis korraldatakse üritus, mis mõeldud kõigile sihtgruppidele.
Järgmiseks koosolekuks:
1. Tugiteenuste valdkond, erinevad võimalused. HEV lapsed – Karmen
2. Omvalitsuste noorsootöö eelarvete võrdlemine – Reet
3. Huvikoolide teema – Kadri
4. Õpilastransport - Silja
Järgmine koosolek toimub 09. mail kell 13 Adavere ja Esku koolis.
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