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1. Esitlus – tagasiside andmine 2019/2020 õppeaasta prioriteetidest ja ülevaate andmine
2020/2021 õppeaasta eesmärkidest.
H. Rindla andis ülevaate Lääne-Harju valla haridusasutuste 2019/2020 õppeaasta prioriteetidest
vastavalt Haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna 15.08.2019 koosoleku esitlusele (lisa 1).
2020/2021 õppeaasta eesmärkide tutvustamine toimub augusti komisjoni koosolekul.
Allasutuste juhtide kompetents ja koostöö
1) Innove taotlusvoorud:
Taotlusvooru „Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused“
(koolitussari allasutuste juhtidele- ühine haridusruum, tugipesad, kaasav haridus, arengukava ja
sisehindamine) eestvedamine ja koordineerimine- saime dets 2019 vastuse, et saime osalise
rahastuse.
Taotlusvooru „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“
ettevalmistamine ja esitamine 2020 kevad.
Taotlusvooru
„Haridusasutuste
arendusprojektid
uuenevat
õpikäsitust
toetava
organisatsioonikultuuri loomiseks“ ettevalmistamine (koolitussari õppealajuhatajatele ja

õpetajatele- mentorlus) eestvedamine ja koordineerimine- saime dets 2019 eitava vastuse:
esitame taotluse uuesti Laulasmaa Kooli alt.
2) Koolituskalender:
LÄÄNE-HARJU VALLA (HARIDUS)JUHTIDE ÕPISÜNDMUSED/KOOSOLEKUD
ÜHISE HARIDUSRUUMI LOOMISEKS 2019/2020
Kuupäev
12.09.2019

Sündmus/
läbiviija
Koosolek

Õppeaasta 2019-2020

17.10.2019

Koolitus

Turvatemaatiline koolitus

21.10.2019

Infopäev

Liiklusharidus

12.11.2019

Õppekäik

Muukeelsed lapsed koolis

21.11.2019

Õpisündmus

05.12.2019

Infopäev

Juhtide arengupäev 1. osa.
Arengukavad.
360°tagasiside meetod

23.01.2020

Õpisündmus

Juhtide arengupäev 2.osa.
Arengukavad.

30.01.2020

Infopäev

20.02.2020

Koolitus

19.03.2020

Õpisündmus/
koosolek
Õpisündmus/
koosolek
Õpisündmus

Lapsed
Rae
kriminaalmenetluses
Paldiski
Lepingute ja käskkirjade Rae
vormistamine;
HTMist Paldiski
Aivi
Jõrgenson
kvalifikatsioonidest
Jäi ära - eriolukord

16.04.2020
21.05.202022.05.2020

Teema

Läbiviimise
koht
Rae
38,
Paldiski
Padise
Põhikool
Vasalemma
PK
Lilleküla
Gümnaasium
Vihterpalu
mõis
Rae
38,
Paldiski
Padise mõis

Aeg
10.00-12.30
10.00-16.00

09.30-17.00
10.00-12.00
09.30
17.00

-

38, 10.00-12.00
38, 9.30-16.00

Jäi ära - eriolukord
Juhtide
arengupäevad Veebikoolitus
3.osa.
Zoomi
Arengukavad.
keskkonnas

21.05.2020
10.00-17.00
22.05.2020
10.00-15.00

Tugiteenuste süsteem Lääne- Harju vallas
4 tugipesa (7 kooli, 10 lasteaeda)
RP (Risti, Padise: 2 kooli, 2 lasteaeda) tugipesa, VR (Vasalemma, Rummu: 1 kool, 2 lasteaeda)
tugipesa, Paldiski (2 kooli, 2 lasteaeda) tugipesa ja Laulasmaa (3 kooli, 4 lasteaeda) tugipesa.
Kokku 25 kohta, sh 4 tugiteenuste koordineerijat (kokku 3 ametikohta), 22 tugispetsialisti +
õpetaja abid, tugiisikud, abiõpetajad. 25 ametikohta on seisuga 01. detsember 2019 koosseisus
olemas.

VR

RP

Paldiski

Laulasmaa

Tugipesa ülesehitus Risti- Padise näitel
Viime tugispetsialistid ühe kooli (Risti Kooli) koosseisu. Tugipesas asub tööle tugiteenuste
koordineerija, kes täidab nii HEVKO (koolis seadusega ette nähtud) kui ka AEKO (lasteaias
hetkel ei ole seadusega ette nähtud) ülesandeid. Tugiteenuste koordineerija on direktori
otsealluvuses ja tema meeskond on 4, 5 tugispetsialisti ametikohta.
Kaasuvad hüved ja võimalused
• Õmblusteta haridus. Tugiteenuste kompleksne kättesaadavus piirkonna haridusasutustes.
• Mobiilsus
• Haridussüsteemi ja tugiteenuste arendamine ning vajalike teenuste väljatöötamine
vastavalt paikkonna eripärale.
• Ülikoolide praktikabaas ja uute võimalike spetsialistide värbamisvõimalus
• Kovisioon ja supervisioon spetsialistide ja õpetajate vaimse tervise ja tegevusvõime
säilitamiseks
• Saame luua eriklasside ja- rühmade võimekuse, välja arendada korralikud „seinad“
kõige vajalikuga. Nõustamisruumid spetsialistidele, eriklassid ja – rühmad vajaliku
sisekujundusega jne.
• Lääne- Harju valla nõustamisspetsialisti jaoks on oskusteabe valdajaks tugiteenuste
koordineerijad. Töö toimub seal kus peab, ehk koolis ja lasteaias, mitte vallas.
Tugipesa meeskonna ülesanded haridusasutustes
• Eripedagoogiline, sotsiaalpedagoogiline, psühholoogiline ja logopeediline nõustamine
ja töö lastega.
• Varane märkamine ning seire (3, 5, 7 eluaastal) alates koolieelsest lasteasutusest
(kaasatud med personal, perearstid).
• Sobivate õppetingimuste soovitamiseks vajalike uuringute ja hindamiste korraldamine
• Tõendus- ja vajaduspõhine, õigeaegne sekkumine lapse ja noore arengu toetamiseks
• Kooli, kohaliku omavalitsuse spetsialistide ja lapsevanemate nõustamine
• Haridus-, noorsootöö-ja hoolekandeasutuste nõustamine hariduslike erivajadustega
laste ja noortega tegelemisel
Võimalikud ohud

•

Eeldab väga head koostööd ja kokkuleppeid haridusasutuste juhtide vahel. Oleme
kõigiga kohtunud ja roheline tuli on antud.
• Tugiteenuste koordineerija peab olema väga heade suhtlus-ja organiseerimisvõimetega
ning väga heade erialaste teadmistega kaasavast haridusest. Hariduselt kas
eripedagoog-nõustaja või sotsiaalpedagoog. Kogemusega hariduses. Võimeline
nõustama keerukaid sihtrühmi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EESMÄRK (lähtudes valla arengukavast): Lääne-Harju valla lastel on võimalik omandada
kvaliteetset, kodulähedast ja konkurentsivõimelist alus- ja üldharidust, sõltumata õppuri
emakeelest. Lääne-Harju valla haridusvõrgustik on terviklik, sidus, hästi juhitud ja tõhusalt
toimiv. Siinsetes lasteaedades ja koolides töötavad kvalifitseeritud ja motiveeritud
haridustöötajad, kes arvestavad iga õppuri vajadustega. Õpikeskkond on kaasaegne ja õppima
innustav. Tugeva põhihariduse omandamise võimaluste kaudu on valla lastele ja noortele
tagatud siin alustatud haridustee jätkamine kesk-, kutse ja kõrgkoolides.
ALAEESMÄRK: kvaliteetne ja optimaalselt korraldatud tugiteenuste süsteem
TEGEVUSED: selleks, et täita alaeesmärki ja lõpuks põhieesmärki, on vaja ümber korraldada
tugiteenused ühe juhtimise alla ja omakorda haridusasutused viia perspektiivis ühe juhtimise
alla.
1) Vasalemma Põhikool, Vasalemma Lasteaed Sajajalgne ja Rummu Lasteaed Lepatriinu
2) Risti Kool, Padise Põhikool ja Padise Lasteaed
3) Paldiski Vene Põhikool, Paldiski Lasteaiad Sipsik ja Naerulind
4) Paldiski Ühisgümnaasiumi ja Paldiski Põhikooli ümberkorraldamine (alates 01.09.2020).
5) Laulasmaa Kool on alates 2017-2018 õppeaastast ühendõppeasutus, milles 3 koolimaja ja 4
lasteaeda töötavad tsentraliseeritud juhtimisel, milles majade ülene tugiteenuste koordineerija
ja tugispetsialistid töötavad ühtses tugipesas.
Remont allasutustes
Tabel (lisa 2)
Haridusvaldkonna arengukava/analüüs
Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia 2018
Ajakohastamine (2 aastat möödunud) arvestades vala arengukava.
Kirjalik raport - mis on 2 aasta jooksul tehtud ja mis on järgmise aasta eesmärgid (2021).
Tutvustamine augustis.

2.

Kohalalgatatud küsimused ja informatsioon

A. Šatov kuulutas komisjoni koosoleku lõppenuks ja teavitas, et järgmine komisjoni koosolek
toimub kas 17. augustil 2020 või 24. augustil 2020 kell 16.00 (olenevalt volikogu istungi
toimumise kuupäevast) Lääne-Harju valla Kultuurikeskuse Klooga majas (Aedlinna tee 5,
Klooga alevik). Toimumisaeg on täpsustamisel.

Aleksei Šatov
(allkirjastatud digitaalselt)
komisjoni esimees

