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Avaldus
Palume peatada Rae Vallavolikogu 19. märtsi 2013. a otsuse nr 449 „Rae Valla asutuste Lagedi
Põhikool ja Lagedi Lasteaed liitmine Rae valla asutuseks Lagedi Lasteaed-Põhikool”
täideviimine, kuna on rikutud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõiget 3, mis sätestab, et
kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb vanemaid ja õpilasi teavitada
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne õppeaasta algust. Lagedi
Põhikooli õpilasi ning vanemaid ei ole kooli ja lasteaia liitmise otsusest teavitatud seadusega
ettenähtud vormis, samuti pole neid kaasatud otsusele eelnenud arutelusse.
Meie, Lagedi kooli õpilased ja lastevanemad, teised kohaliku kogukonna liikmed ning
vilistlased, ei ole nõus sellega, et kooli ja lasteaia liitmist ning uue haridusasutuse nime pole
Lagedil avalikult arutatud.
Me ei soovi Lagedi Põhikooli nime muutmist Lagedi Lasteaed-Põhikooliks järgmistel põhjustel:
1. Nime muutmisega läheb kaduma 228-aastase ajalooga tugeva 9-klassilise põhikooli
identiteet ja see mõjub kooli mainele halvasti. Pearõhk langeb selles nimes sõnale
„lasteaed”, mis psühholoogiliselt ei sobi põhikooli vanema astme õpilastele ja kirjutatuna
põhikooli lõputunnistusele võib mõjutada ka nende sisseastumist järgmisesse
õppeasutusse. Kardame, et põhikoolist võib ainuüksi sobimatu nime pärast kaduda
7.–9. klass ja kool tasapisi hääbuda.
2. Rae valla arengukava näeb ette lasteaiale eraldi hoone ehitamise ja see viib lasteaia
koolist lahutamiseni. Võib juhtuda kentsakas lugu, et lõputunnistuse, millel on nimi
Lagedi Lasteaed-Põhikool, jõuavad tegelikult saada ainult need õpilased, kes pole
siinses lasteaias kunagi käinud ja kes ei soovi oma lõputunnistusele sõna „lasteaed”.
Lagedi on arenev piirkond ja renoveeritud koolihoone ning lasteaed on eeldusteks suure
põhikooli ja suure lasteaia kujunemisele. Äsja renoveeritud koolimajas on juba praegu
üsna kitsas: algklassid on surutud väikestesse ruumidesse, ka huvitegevuseks (nt pilliõpe)
napib ruume. Kas on mõistlik liita kaks haridusasutust, mille puhul on ette näha, et need
lähitulevikus lahutatakse?

Kui Lagedi Põhikooli ja Lagedi Lasteaia liitmine on ikkagi hädavajalik (Meie seda ei
arva!), siis soovime, et uuele haridusasutusele nime andes tegutsetaks arukalt –
korraldataks arutelu, millesse kaasatakse õpilasi, lastevanemaid ja kogukonna teisi
liikmeid. Mitmete allakirjutanute arvates võiks uue haridusasutuse nimeks olla Lagedi
Kool.
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