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Koosoleku juhataja: Aleksandr Frischer
Protokollija: Tatjana Koor
Koosolekul osales: Aleksandr Frischer, Tatjana Koor, Riho Alliksoo (Tammsaare kooli direktor), Kristina
Moissejenko (õppealajuhataja); Varje Tipp (Pärnu linnavalitsus), Ene Koitla (Pärnu linnavalitsus), Virve
Laube (Pärnu linnavalitsus), Andrei Korobeinik (Pärnu volikogu), Reet Merilaine (õppealajuhataja,
keelekümbluskoordinaator), kaks 2024. aasta sügisel kooli esimesse klassi tulevate laste vanemad.
Päevakord:
1) Lastevanemate pöördumise arutelu seoses LAK-õpe pakkumisega Tammsaare koolis
Päevakorra punkt nr 1
Linnavalitsuse esindaja tõi välja, et nii nagu eelmisel aastal, on ka sel ja järgnevatel aastal linnavalitsuse
poolne sõnum, et klassid avatakse, kui seal on 24 õppijat. Muidugi võib mõni laps vahetult enne kooli
algust liikuda ja kui klassi jääb näiteks 22 last, siis seetõttu klass avamata ei jäeta. Väikearvuliste klasside
pidamine on finantsiliselt keeruline. Samuti ei soovita kujundada olukorda, kus mõnes koolis on klassid
väga suured ja teises väga väikesed. Kui laste arv ei ole piisav, et avada kaks või enam klassi, siis suunatakse
osad lapsed teistesse linna koolidesse (suunamise aluseks lapse elukoht ja selle lähedal olevad koolid).
Hetkel on LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõpe mudel 60/40, kus 60% ainetest õpitakse vene keeles, 40%
eesti keeles) klassi kasuks avaldanud soovi 13 järgmisel õppeaastal (2022/2023) esimesse klassi tuleva
lapse vanemad. Arutlemisel küsiti, mis on minimaalne laste arv, millega klassi avatakse. Ühtlasi tuletati
meelde, et varasemal kohtumisel (toimus aprillis 2021) räägiti ka laste arvust 16. Siinkohal täpsustas kooli
direktor, et 16 lapsega on koolil võimalik põhikulud katta ning olla majanduslikult jätkusuutlik. Lisaks võib
ajaga lapsi lisanduda – näitena toodi eelmisel õppeaastal 12 lapsega avatud LAK-õppe klass, kuhu aasta
jooksul lisandus 4 last (kokku nüüd 16 õppijat). Siinkohal täpsustasid linnavalitsuse esindajad, et eelmisel
aastal tekkinud olukord, kus LAK-õppe klass avati vaid 12 õppijaga, oli erandolukorrast tulenev otsus ning
nii väikese laste arvuga klasse enam ei avata.
Kui on huvi avada kaks klassi (üks varase keelekümbluse klass ning teine, LAK-õppe põhimõtetel toimiv
klass), siis peab olema vähemalt 32 sooviavaldust, mis tagaks olukorra, et mõlemas klassis on vähemalt
16 last. Kui lapsi tuleb vähem, siis komplekteeritakse üks klass ning teised lapsed suunatakse mujale
(pakkudes neile võimalust õppida Tammsaare koolis eesti õppekeelega klassis või suunates neid teistesse
linna koolidesse. Olukorras, kus on võimalik komplekteerida vaid üks klass, saavad vastava klassi laste
vanemad ise otsustada, kas tegemist saab olema LAK-õppe klassiga või varase keelekümblusklassiga.
Vastav otsus võiks olla tehtud enne õppeaasta algust (aga hiljemalt õppeaasta alguses), et kool saaks
sellest lähtuvalt kavandada õppeprotsessi ja ressursse.
Kui lapsi tuleb hiljem juurde, siis tagantjärgi klasse juurde ei avata, vaid vaadatakse üle olemasolevate
klasside laste arvud, võimalusel suurendatakse laste arvu piirmäära nendes või siis suunatakse lisandunud
lapsed mujale kooli.
Arutelu tulemusel jõuti kokkuleppele, et selleks, et klass avada, peab olema vähemalt 16 sooviavaldust
(last), kuid enam on parem, sest tuleb arvestada ka võimaliku laste liikumisega ning suurem laste arv
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klassis võimaldab ka koolil majanduslikult paremini toime tulla. Küsimusele, kas linn on valmis rahaliselt
toetama LAK-õppe põhimõttel tegutseva keelekümblusklassi avamist ka juhul, kui lapsi on vähem, vastati,
et sellele küsimusele hetkel ei saa vastata. Öeldi, et seda küsimust võetakse arutlemisele, kui vastav
olukord on tekkinud.
LAK-õppest rääkides täpsustati, et tegemist on samuti keelekümblusklassiga, ainult et selle puhul toimivad
mõnevõrra teised osakaalud ja põhimõtted. Nimelt on LAK-õppe puhul igal õppeaastal 40% õppeainetest
eesti keeles ja 60% vene keeles ning seda kuni põhikooli lõpuni välja. Kohtumisel osalenud lapsevanemad
ütlesid, et neile väga meeldib LAK-õppe süsteem. Ühtlasi küsiti, kas oleks vaja korraldada eraldi
kohtumine, kus selgitatakse uuel õppeaastal tulevatele, ja miks mitte ka muudele huvilistele varase
keelekümbluse ja LAK-õppe põhimõtteid ja korraldust. Seda peeti heaks mõtteks ning hoolekogu esimees
pakkus, et seda infopäeva korraldab hoolekogu.
Linnavalitsuse esindajad tõid kohtumisel välja, et sellest aastast on Tammsaare kool ülelinnalise
vastuvõtuga kool ning siia suunatakse lapsi ka teistest koolidest ja piirkondadest.
Täpset laste arvu, kui paljud Tammsaare kooli poolt otsustavad ja esimesse klassi tulevad, ei ole teada
ning see teeb planeerimise ja otsustamise ka hetkel keeruliseks. Linnavalitsuse esindaja mainis, et
vanemad peavad 5.03. tegema haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO märkima, kas ta valib varase
keelekümblusklassi või nn LAK-õppe klassi. Linnavalitsus avaldab peatselt piirkonna ajalehes ja muudes
kanalites (sh veebilehel) infot, kuidas, mida ja mis ajaks on vaja teha seoses kooli valikuga. Seega peale
5.03 selgub, kui palju lapsi Tammsaare kooli planeerib tulla ning mis võiks olla avatavate klasside arv.
Seejuures rõhutati, et kuna vahepeal võivad laste arvud muutuda (nt kolimise tulemusel), siis
sooviavaldusi ning nimekirja vaadatakse üle iga kuu, ja veel ka suvel, et omada õiget ülevaadet ning
vajadusel reageerida õigeaegselt muutunud olukorrale.
Direktor küsis täpsustuseks, kas lapsevanem näeb, et ARNOs on valikud – eestikeelne klass, varase
keelekümbluse klass, LAK-õppe klass. Kohalolijad ei saanud sellele küsimusele ühest vastust anda, kuna
ARNOga tegelevad teised spetsialistid ning see küsimus vajab täpsustamist. Sellise valiku võimalust ja
nähtavust ARNO süsteemis peeti heaks lahenduseks ning linnavalitsuse esindajad lubasid uurida, kas seda
infot saaks süsteemi lisada.
Otsus/tulemus:
• Linna soov on avada klassid, milles on 24 last. Kohtumisel jõuti kokkuleppele, et LAK-õppe põhimõtetel
tegutsev keelekümblusklass avatakse, kui selles on vähemalt 16 last (avaldused esitatud ARNO
süsteemis 5. märtsiks 2022).
• Kui LAK-õpet eelistavate laste arv on väiksem (nt 13), siis klassi ei avata.
• Kui avalduste alusel on võimalik avada üks keelekümblusklass (lapsi vähemalt 16), siis saavad vastava
klassi laste vanemad koos otsustada, millise lähenemisega klass avatakse (kas varase keelekümbluse
klass või LAK-õppe klass). Kahe klassi avamiseks peab olema vähemalt 32 sooviavaldust.
• Linnavalitsuse esindajad uurivad ARNO süsteemi võimalusi, et vanemad saaksid määratleda juba seal
enda eelistused õppeklassi osas.
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