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Lääne-Nigula valla haridusvaldkonna analüüs, kesksed tulemused
Haridusvaldkonna kitsaskohad ja arenguvajadused
Haridusvaldkonnas muutuste arutelu.
Kohapeal algatatud teemad.

Kokkuvõte arutelust.
1. Nõva Kool. Kooli 3. kooliastme sulgemine 2019/2020 õppeaastast. Nõva Kooli õpilaskodu sulgemine.
Hoone ruumiprogrammi läbiarutamine- näit. osavallavalitsuse tööruumid.
2. Noaroootsi Koolis ca 1/3 õpiraskustega lapsed, 2.-3. ja 5.-6. klass on liitklassid. Õpilaskodu 50
õpilasele, kohti on täidetud ca 30-35 (riik rahastab 24 kohta). Mida teha õpilaskodu vabade ruumidega?
- Propageerida kooli õpilaste arvu suurendamiseks. Pakkuda erivajadustega lastele õppimisvõimalusi.
Tekitab koormust koolile (vaja juurde tugipersonali; ei lähtu üldisest suunast, et erivajadusega lapsi ei
kontsentreerita; kooli imagole mõju jt).
- Õpilaskodu vaba pinna ümberehitamine teisteks funktsioonideks (näit. koolile 2-3 klassiruumi juurde,
mida on koolil juba täna vaja). Veel võimalusi: munitsipaalkorterid, majutus (näiteks suvel lastelaagrid
jms).
-Õpilaskodu vanast osast lapsed uude osasse, vana osa ümberehitus
3. Martnas kool ja lasteaed eraldi hoonetes. Vaja on investeerida mõlemasse.
Koolimajas on vaba ruumi- renoveerida kolmas korrus ja viia sinna vallavalitsuse teeninduspunkt,
raamatukogu ja teha kaugtöökohtadeks ruumi.
Kas kooli viia ka lasteaed? Kui lasteaed kooli, siis kas asemele vallamajast perearstikeskus.
4. Kullamaa Keskkool. Gümnaasiumi osas vähe õpilasi- kuidas neid kooli juurde saada. Kool teenindab ka
Märjamaa valla lapsi. Olemas õpilaskodu. Teenused on optimeeritud. Küsimus, et kaua suudab
gümnaasiumi säilitada? Kas päästab kui korraldada paremini õpilastransporti, näiteks Turbasse, Risti jt?
5. Oru Kool. Õpilaste arv on kasvanud (135 õpilast) ja arvukus kasvab edaspidi veel (max 155 õpilast).
Koolil pole aulat. Muusikakooli ja raamatukogu asukohtade muutmine, looks optimaalsema hariduse
ruumikorralduse. Laiendada kooli kasutusfunktsioone - kogukonna kultuurikeskus jms.). Ehitada koolile
üks tiib juurde. Ka lasteaias ruumipuudus.
6.Palivere Põhikool ja Palivere Lasteaia viimine ühe juhtimise alla. Palivere lasteaias sobitusrühma
moodustamise vajadus.

7. Õpilaste miinimumarvust lähtuva kriteeriumi rakendamine koolivõrgu arengu tulevikuliste otsuste
tarvis. Annab selgema arusaamise kooli tulevikust, loob stiimuli kooli arengu eest pingutada.
Esimese ja teise kooliastme osas pole hetkel kavas õpilaste piirarvu kehtestada. Olemasolevad koolid
rahvastikuprognoosi aluse piisavat suured, Nõva on erijuhus.
Kas ja kui suures ulatuses kehtestada õpilaste piirarv III kooliastmele?
Mudel 1
I kooliaste= 6 last x 3 klassi=18 õpilast
II kooliaste=6 last x 3 klassi= 18 õpilast
III kooliaste 10 last x 3 klassi= 30 õpilast
Seega põhikoolis kriitiline õpilaste arv 66 õpilast. Kui 6 aasta jooksul jääb laste arv alla selle, siis arutada
koolipidamise otstarbekust.
Mudel 2
I kooliaste
15
10+
47+
II kooliaste
15
20+
III kooliaste
17
8. Lääne-Nigula valla hariduse tugistruktuuriüksuse moodustamine – vallavalitsuse üksus. Lepingud
haridusasutustega. Negatiivne pool, et koolidel vähem paindlikkust, kuid alternatiiv, et teenused on
kvaliteetsed ja kättesaadavad (praegu vajakajäämised). Positiivne, et saab palgata täiskohaga
spetsialiste.
-logopeed
-eripedagoog
- sotsiaalpedagoog
-psühholoog
-psühhiaater
-abiõpetaja/tugiisik
Võimalik pakkuda haridusasutustele vajadusel seiret, operatiivselt komplekslahendusi. Tugev koostöö
valla sotsiaaltöötajatega.
9. Kaasaegsete IT lahenduste kasutuselevõtt/teenidus ja digipädevuste arendamine
IT spetsialist koolis, haridustehnoloogi tööaega saab haridusasutuste vahel jagada.
10. Haridusasutuste hankespetsialist. Sisseostude kooskõlastamine, ühishangete läbiviimine,
kvaliteetsete hankedokumentide ettevalmistamine.
Otsustati:
 Tagasiside haridusvaldkonna analüütilisele osale 16. aprilliks 2018. Märkida ettepanekud eri
värviga teksti.
 Ettepanekud hariduse tugistruktuuri teenusteüksuse moodustamiseks 16. aprilliks 2018.
 Investeeringuvajaduste tabelid tagasi 16. aprilliks 2018.
 Kogu tagasiside Rivo Noorkõivu’le: rivo@geomedia.ee
 Haridustöötajate palgakorralduse ja motivatsioonisüsteemi arendamisest ülevaade. Valmistab
ette valla haridusspetsialist.
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