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Päevakord:
1. Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 46 „Tori valla arengukava aastateks
2018 - 2030 vastuvõtmine“ muutmine
Päevakord kinnitatakse kõigi komisjoni liikmete poolthäältega.
Päevakorrapunkt 1
Haridus- ja noorsookomisjoni esimees Kandela Õun tegi ettepaneku e-koosolekuks ning
soovis komisjoni liikmete tähelepanekuid arengukava eelnõule.
Laekusid järgmised tähelepanekud:
Leelo Lusik: tutvusin, parandusettepanekuid pole.
Margit Mihkelsoo: tutvusin saadetud materjalidega. Seisukoht on mul positiivne, tore on
teada, et miskit ikka planeeritakse teha ja on juba ka tehtud. Küll ei jää mul märkamata, et
keelelises mõttes on dokumendid vigased (arengukava, piiride analüüs).
Pille Kuusik: olen kõigi dokumentidega põhjalikult tutvunud. Muudatusteks ettepanekuid ei
ole, toetan.
Liina Müür:
Arengukava lk 31 on selline lõik:
Hetkeolukorra kirjeldus
Tori vallas tegutseb 4 üldhariduskooli, mis asuvad hajutatuna üle valla ning ei konkureeri
üksteisega v.a Sindi Gümnaasium (gümnaasiumi osa) Pärnu linna üldhariduskoolidega.
Samas on probleeme gümnaasiumi, sh ka gümnaasiumi osa täituvuse ja kvaliteediga.

Lisaks on Sindi gümnaasiumi põhikooli osas ka venekeelne osa, kuid lasteaias venekeelne
õpe puudub. Kokku on Tori valla üldhariduskoolides 2018/2019 õppeaastal 832 õpilast ning
teiste omavalitsuste õpilasi meie üldhariduskoolide käib kokku 87. Ühinenud omavalitsustest
on koolivõrgu korrastamise protsessi läbiviinud Are vald, Sauga vald ja Tori vald.
Liina Müür: tumedaks tehtud lause ei ole päris õige. Sindi lasteaias töötab alates jaanuarist
2018 kahesuunaline keelekümblusrühm, mis tähendab, et selles rühmas õppivad lapsed
saavad soovi korral minna venekeelse õppega klassi/kooli, sest nad saavad kooliks
ettevalmistuse mõlemas keeles. Kooli lähevad need lapsed 2023. aasta sügisel. Seega ei saa
öelda, et lasteaias venekeelne õpe puudub.
Jana Malõh: Sindi Lasteaias töötas vene keelne rühm 2016/2017 õppeaasta lõpuni.
1. september 2017 ei avatud enam vene keelset rühma, kuna vene keelega perede soov on, et
laps omandaks alushariduse eesti keeles. 2018 jaanuarist ei ole avatud Sindi lasteaias ühtegi
kahesuunalist keelekümblusrühma. Kahesuunaline keelekümblusrühma avamise soov oli
lasteaias 1. september 2018, kuid see ei õnnestunud, kuna ei suudetud komplekteerida rühma
lähtuvalt keelekümblusrühma põhimõtetest (huvi puudus).
Kahesuunaline keelekümblusrühm alustas tööd 1. september 2019, kuid täna ei ole lasteaed
kindel selle jätkusuutlikkuses. Keelekümblusrühma panevad oma lapsi parema meelega
pigem eesti keelega pered, kui vastupidi.
Otsustati:
1.1 täpsustada arengukavas Sindi Lasteaia venekeelset rühma puudutav osa;
1.2 toetada eelnõud ja suunata volikogule otsustamiseks.
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