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Ukraina sõjapõgenike laste vastuvõtmisest kooli direktor A.Errit
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Mustamäe linnaosa teedevõrgu ümberehitustele ettepanekute tegemisest
Covid-i teemaga seonduvast

I
I
Ukrainas sõja tõttu on palju sõjapõgenikke, kellest suur osa on lapsed. Lapsed peavad
jätkama oma haridusteed. 16.03.2022 sai kool Tallinna Haridusameti poolt kätte nimekirja
nendest lastest, kes tulenevalt praegusest elukohast, saakisid õppida meie koolis. Õpilaste
vanematele on välja saadetud e-kirjad (ukrainakeelsed). Alates 18.03.2022 hakkab kool vastu
võtma dokumente. Tööga alustame 21.03.2022 . Kool on esitanud Tallinna Haridusametile
nägemuse sotsiaalsest koolipäevast nendele lastele. Koolipäev algab kell 12.00 ja lõpeb
16.30-17.00. Päevakava kohaselt pakutakse õpilastele eesti keele, inglise keele, ukraina keele
keelehetki, erinevaid oskusainete ringe (kunst, muusika, kokandus, käsitöö ). Samuti on
kavas imelise teaduse ja spordi huviringid ja matkad. Kooli õpetajaskonnast on I etapis
haaratud kokku 6 õpetajat. Õpilaste arvu suurenedes on kindlasti õpetajaid rohkem
haaratud. Lisaks sellele on oma nõusoleku andnud vabatahtlikuna aitama meie koolis
õppivate ukraina rahvusest õpilaste vanemad ja õpilased ise.
Hoolekogu teeb ettepaneku teha heategevuslik korjandus „ Ukraina laste hariduse heaks“, et
esimesel perioodil oleks kiiresti võimalik korraldada õppetööd vajalike vahenditega.
Koostada nimekiri vajalikest asjadest, edastada teade läbi e-kooli ja kooli kodulehe.

Kogumiskastid paigutada kooli fuajeesse.
II.
2022 aaastal tähistab kool 50. juubelit planeeritust väiksemas ja vaiksemas vormis.
Juubelinädal koolis toimub 28.03.-01.04.2022.Toimuvad viulistlaste külalistunnid, avatakse
näitus, tordi valmistamine ja söömine, pidulikud aktused. Võttes arvesse tekkinud olukorda
lükata vilistlasõhtu kas sügisesse ( tegemist on ikkagi kogu 2022 juubeliaastaga).
OTSUS:
1. Koolipere tähitab kooli 50. juubelit perioodil 28.03.2022-01.04.2022
2. Vilistlaste kokkusaamine lükata edasi.
III
Mustamäe Linnaosa Valitsus pöördus kooli poole ja palus omapoolseid ettepanekuid
järgmises küsimuses.
Tallinna Linnavalitsuse 11.10.2017 istungi protokolliga nr 41/26 heaks kiidetud Tallinna
rattastrateegia 2018-2028 sisaldab koole ümbritseva tänavaruumi uuendamist järgmiste
tegevustega:
- Turvalisemad sõidutee ülekäigud koos künniste ja valgustusega;
- Uuendatud kõnniteed, mis viiksid bussipeatusteni;
- Ligipääsuteed, mis väldiksid ummikute tekkimist hommikuti kooli vahetus läheduses
Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased on üheks Tallinna jalgrattastrateegia fookuses olevast
sihtrühmast. Õpilastele on kõige olulisem koolide lähiümbruse tänavate rattasõbralikkus, mis
tähendab nii rattaga kui ka jalgsi liikumise mugavust ja ohutust.
Sellega seoses soovime Teilt ettepanekuid hiljemalt selle nädala reedeks (18.03.2022), mis parandaks
laste koolitee ohutust
On heameel, et sellise projektiga alustatakse. Kaalusime ja vaatasime pakutut ja teeme siinkohal
järgmised ettepanekud.
( Kas need on võimalik täide viia, sõltub ilmselt väga paljudest teguritest).

1. Puittee asemele kõnnitee on väga mõistlik.
2. Magistrali Kaubanduskeskuse kõrvalt tulev sõidutee, mida kasutavad ( Regionaalhaigla, Allika
Lasteaed, Telia ja Tehnikagümnaasium), ettepanek
teha laugjamaks. Eriti keeruline ja ohtlik on see talve perioodil. Mäkke sõit, pööre. Vajadus
vaadata üle ristmik. Ilmselt on siinkohal murekoht puud.
3. Kooli ees ja kooli parklaga piirnevat aeda on võimalik nihutada territooriumi sisse, luues
võimalus kõnniteeks ja sõidutee laiendamiseks. Hetkel puittee lõpp ja sealt edasi jätkuv tee,
mis osaliselt on täna nii kõnnitee, kui ka sõidutee.
4. Telia maja nurgast kuni kooli kinnistu piirini võimalus laienduseks. Probleem on suurte
autode (prügiautod, päästeteenistuse autode ligipääsetavus) eriti talveperioodil.

Oleme valmis koostööks ja läbirääkimisteks kui pakutust on punkte, mis sobivad.

IV
Covid-i teema on koolides jätkuvalt aktuaalne. Toimub õpilaste ja õpetajate testimine . Alates
10.01.2022 üks kord nädalas. Kool täidab tabelit, kus on ära märgitud olulised näitajad (testide
tulemused, haigestunud õpilased, õpetajad jne.). HM palub iga nädalal, reedel esitada kokkuvõte
nädala näitajatest. Kuigi riigi tasandil on tehtud teatud leevendusi, on jätkuvalt oluline maskide
kandmine, desinfitseerimine, distantsi hoidmine.
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