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Päevakord:
1) 1A ja 1K klassi on vähe õpilasi – kuidas edasi
Päevakorrapunkt nr 1.
Koosoleku kokku kutsumise põhjus oli asjaolu, et 2010/2021 õppeaastal on 1A (vene õppekeelega klass)
ja 1K (kümblusklass) klassides vähe lapsi. 1A klassi kinnitas tulekut 9 ja 1K klassi 12 last (eelmisel
õppeaastal oli 1A klassis 20 last ja 1K klassis 15 last). Eestikeelne (1B) klass on eesseisval õppeaastal
komplekteeritud täies ulatuses. 1B klassi oli tahtjaid rohkem, kuid kokkuleppel linnavalitsusega on laste
piirarvuks eesti õppekeelega klassis 20.
Hoolekogul paluti arutada, mis sellises olukorras teha, sest varasemalt oli haridusministri poolt öeldud, et
klassi avatakse, kui selles on vähemalt 10 last. Kooli esindaja sõnul on nad valmis alustama kolme klassiga
ning kuna õppeaasta on kohe algamas, siis ka linnavalitsuse esindajate sõnul sel aastal midagi ei muudeta
ja kõik esimesed klaasid avatakse. Samas on see olukord murettekitav ja edaspidi nii väikese laste arvuga
klasside (alla 10) avamine on küsitav.
Enamus koosolekul osalejatest leidsid, et vene õppekeelega klassi peaks ka edaspidi jätma sõltumata
õppijate arvust, sest venekeelsesse klassi võib õppijaid tulla ka õppeaasta keskel juurde (nt need, kes
kolivad Pärnusse välismaalt või mujalt Eestist ja kes kõnelevad vene keelt). Täiendavalt on olnud olukordi,
kus laps ei saa kümblusklassis hakkama ja samuti palutakse ta üle viia vene õppekeelega klassi. Lisaks on
tänapäeval lapsi, kellele on õpperaskusi ning neil on lihtsam õppida emakeeles. Lähimad võimalused
õppida vene keeles on Pärnust kaugel (Tallinn, Pärnu jne). Nende arvates ei tohiks oma emakeeles
õppimise võimalust lastelt (peredelt) ära võta. Muret tekkitava asjaoluna mainiti ka väheseid võimalusi
eesti keele tuutorite (eraõpetajate) leidmisel – nõudlus on, aga inimesi ei ole
Vene keelega õppeklassi mitte avamise (nt kui laste arv on ebapiisav) põhjusena toodi välja, et
lasteaedades ei ole enam nn venekeelseid rühmi (kõik on eestikeelsed või keelekümblusrühmad) ning
üldine linna suund on, et venekeelsete rühmade ja klasside asemel oleks keelekümblus, et lastel ei tekkiks
(gümnaasiumis või kutsekoolis) raskusi edasiõppimisega. Edasised võimalused on Eestis vaid eesti keeles
ja on tulnud info (nii lastelt kui nende vanematelt), et paljudele venekeelset haridust saanud õppijatele
valmistab hiljem eesti keeles õppimine raskusi. Samas mainisid mõned osalejad, et paljud venekeelset
õpet saanud lapsed, saavad hästi hakkama ka eestikeelses gümnaasiumis.
Venekeelse õppe jätkusuutlikkuse arutelus mainiti ühe mõjutegurina ka vene keelt kõnelevate õpetajate
vanust ning asjaolu, et mõne aasta pärast võib muutuda problemaatiliseks õpetajakohtade täitmine vene
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õppe puhul, kuna õpetajakoolitus on eestikeelne. Õpetajate vähesus võib omakorda mõjutab õppe
kvaliteeti. Lisaks, mõjutab väike laste arv klassis negatiivselt kooli eelarvet ning õpetajate koormusi.
Linnavalitsuse esindajate sõnul, ootavad nad koolilt ja vanematelt sisendi, sest hetkel on koostamisel
arengukavad ja püütakse panna paika kindel suund. Seejuures juhiti uuesti tähelepanu varasemalt
mainitud asjaolule, et lasteaedadest enam ainult venekeelega lapsi ei tule, kuna üheski lasteaias ei ole
enam venekeelset lasteaia rühma. Lisaks, kuna Tammsaare koolis alustab oktoobris tööd 0-klass (nt
Tõrukesed), siis tuleks „tegeleda“ ka vanematega, et neile muuhulgas selgitada kümblusklassi põhimõtteid
jne. Lisaks annab see aimu võimalikest 1 klassi õppijate arvudest 2021/2022 õppeaastal.
Arutluseks tuli ka võimalik laste piirarv, millest alla venekeelset klassi ei avata. See tekitas palju poleemikat
ja vastuolu ning selles osas kindla tulemuseni ei jõutud. Arutlemisel tekkis palju küsimusi, millele ei osatud
vastata. Näiteks, kas on teada, kui suur on nõudlus järgnevatel aastatel vene keelse klassi järgi või mis
täpsemalt tingis sellel aastal olukorda, kus venekeelse klassi tulijaid on nii vähe. Arvati, et see võib olla ka
erand. Selle tulemusel toodi välja vajadus rääkida selle aasta esimesse vene keelega ja kümblusklassi
tulijate vanematega, et uurida nendelt valikute põhjusi ja olukorda. Mainiti ka vajadust saada enam infot
lasteaedadelt ja teha enam nendega koostööd.
Tulemus: kohtumisel lepiti kokku, et
 sellel koosolekul veel otsust käsitletud päevakorra punktis ei langetatud ning selle teema juurde
tullakse edaspidi tagasi, kui infot on enam;
 info kogumine ja otsuse langetamine peab toimuma võimalikult vara, et kevadel 2021 lapse kooli
kirja panemisel oleksid vanemad olukorrast ja võimalustest teadlikud;
 korraldatakse kohtumine lasteaedade, kooli ja teiste teemasse puutuvate asjaosaliste vahel
kaardistamaks olukorda.
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