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Põhikool saab järgmisest nädalast direktori
Maris Mark o 12.10.2007

Sel teisipäeval sõlmis Rakvere linn töölepingu Rakvere Põhikooli uue direktoriga. Lea Pilme (pildil)
asub ametisse 15. oktoobril.
Lea Pilme on sündinud 1964. aastal Türil, 1982.a. lõpetas
Järva-Jaani Keskkooli, Tartu Ülikooli lõpetanud eripedagoogika
erialal. Pärast ülikooli töötas Pilme Inju Lastekodus. Töö kõrvalt
õppis Pilme ülikoolis psühholoogiat. „Teoreetilise kursuse ja
bakalaureuseeksami sain läbi, diplomitöö jäi tegemata,“ tõdes
Pilme. Praegu on pooleli magristriõpe koolijuhtimises.
Viimased 15 aastat on Lea Pilme töötanud Rakvere Lille Koolis,
kus õpetatakse vaimupuudega lapsi. Alates 1996. aastast on
Pilme seda kooli ka juhtinud.
Lille Koolist lahkumine ei ole Pilmele kerge: „Lähen raske
südame ja hingevaluga. Aga see on puhtalt mu teoreetilistel
teadmistel põhinev otsus – kui inimene on töötanud 15 aastat
ühes organisatsioonis ja neist 11 seda juhtinud, siis ma arvan,
et organisatsioon vajab uut kätt asja juurde ja ka inimene
vajab midagi uut. Mul on hea meel, et ma olen selle raske
otsuse teinud ja ma lähen ära praegu, kus mulle see kõik veel
meeldib.“ Päris ära ei lähe Pilme Lille Koolist siiski, jäädes edasi
kooli omaniku, MTÜ Kirilill juhatuse esimeheks.
Rakvere Põhikooli läheb uus direktor hea tundega. „Mul on
hästi hea meel, et mind kutsuti juba ka ühele õppenõukogule,
kus ma sain ennast tutvustada, tutvuda kollektiiviga, vaadata
koolimaja. Enne olin ma teinud teoreetilisi ettevalmistusi,
lugenud kooli ajalugu ja arengukava, õppinud pähe õpetajate
nimed. Mulle meeldib see maja, majal on ajalugu ja iseloom, ja
esialgu meeldivad mulle ka kõik need inimesed,“ kirjeldab
Pilme.
„Kavatsen olla hea suhtleja.“
Lille Koolis on 32 õpilast, kõiki neid tunneb Pilme isiklikult.
Rakvere Põhikoolis on õpilasi kordades rohkem. „Ma kavatsen
olla ka seal suhtleja. Mul on plaan hommikuti enne tunde koolimajas ringi käis, suhelda laste ja
töötajatega. Alguses on kindlasti väga palju asju, millega ma pean ennast kurssi viia, aga ma usun, et
suudan planeerida ka aja lastega suhtlemiseks,“ kinnitab Pilme. Põhikooli direktorina tuleb tal aga veel
paljude muude asjadega tegeleda. „Kindlasti majandamine – eelarves püsimine ja eelarve eest
võitlemine, aga ennekõike eestvedamise pool. Lasteni jõuavad otseselt ju õpetajad ja ma arvan, et kui
õpetajad on oma töökeskkonna ja juhtimisega rahus ning kui infot on piisavalt käes, siis nad on ka
paremad õpetajad. Ma arvan, et juht on eestvedaja ning personali motiveerija. Suhtekorraldus on väga
oluline, nii lastevanemate, personali, üldsuse kui ka kooli omaniku, Rakvere linnaga,“ rõhutab Põhikooli
vastne direktor.
Esimeseks ülesandeks peab Lea Pilme võimalikult kiiresti olukorrast ülevaate saamist, inimestega
rääkimist. „Mul on soov kõigi töötajatega personaalselt rääkida ja rääkida just sellest, mis neile selle töö
juures kõige rohkem meeldib, mitte seda, mis neile ei meeldi. Tahaks otsida üles need tugevad asjad,
mis seal on ja nendega edasi minna. Ma ei arva, et ma kohe hakkan midagi muutma, aga loomulikult
tulevad uue juhiga tasapisi ka mingid muutused,“ märgib Pilme.
„Ma usun inimestesse ja olen tolerantne, aga kindlasti olen ma õppinud olema ka konkreetne,“
iseloomustab Pilme ennast juhina. „Juhil tuleb aegajalt ka ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta
pikemat perspektiivi silmas pidades. Ma ei arvagi, et kõik peaksid mind kohe armastama hakkama, nii
naiivne ma ei ole. Küll aga peaksin ma oma käitumisega vähemalt respekti ära teenima.“
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