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Koosolek algas kell 17.30 ja lõppes 19.15.
Koosolekut juhatas Märt Mathisen.
Koosolekut protokollis Raili Haugas.

Koosolekul osalesid:
1) Hoolekogu liikmed: River Tomera (1.kl esindaja), Viljar Paalaroos (2.kl esindaja),
Kaarel Allikmäe (3.kl esindaja), Sirje Pulk (5.kl esindaja), Märt Mathisen (6.kl
esindaja), Anneli Pärlin (8.kl esindaja), Anne Vainu (9.kl esindaja), Andrus Loog (10.kl
esindaja), Tiit Parik (11.kl esindaja), Merle Liivand (12.kl esindaja), Raili Haugas
(õpetajate esindaja), Karin Tümanok (õpetajate esindaja), Enno Fels (koolipidaja
esindaja).
2) Kutsutud külalised: Mait Tõitoja (kooli direktor), Ahti Noor (kooli õppejuht), Keila
Kooli toitlustaja Comlink OÜ esindajad.
Koosolekult puudusid hoolekogu liikmed Heli Nurger (4.kl esindaja), Rando Kalmus (7.kl
esindaja), Katrin Veelmaa (õpetajate esindaja), Siim Ülavere (õpilaste esindaja) ja Sander Nuut
(õpilaste esindaja).
PÄEVAKORD
1. Toitlustamine.
2. Juhtimisstruktuuri muutus ja uued ametikohad.
3. Innukate laste toetamine.
4. Rahaline lisa vajadus.
5. Riiklik järelvalve (kui akt saabub).

1. Toitlustamine
Sisend Keila Kooli lapsevanema kiri 12.04.2018.
1) Toiduautomaat
Hoolekogu otsustas 29. jaanuari koosolekul (nr 7) lubada automaadi paigaldada tingimusel, et
selles ei müüda maitsevett. Miks ikka automaadis on maitsevesi?
Comlinki esindaja: Antud soov ei olnud meieni jõudnud. Võtame müügist ära.
Lubati võileibu aga neid pole. Miks?
Comlinki esindaja: Praegu pole sobilikku pakendit. Pakend ei tohi puruneda.
Hoolekogu liige: Kui te selle lahenduse toimima saate, siis kus valmivad võileivad?
Comlinki esindaja: Kohapeal.
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Mure on ka tooteinfoga, mis peaks olema lastele kergesti loetav. Praegu saab toote kohta infot
lugeda alles peale selle ostmist masinast.
Comlinki esindaja: Toote infot on alati võimalik küsida kooli puhvetist.
Hoolekogu ettepanek: Kleepida tooteinfo aparaadi küljele.
Hoolekogu liige: Mis eesmärgil oli vajadus paigaldada toiduautomaat?
Comlinki esindaja: Meie eesmärk oli mittestatsionaarses õppes õppivatele õpilastele ning
erinevates treeningrühmades ja huviringis käivatele lastele pakkuda süüa-juua ning vähendada
puhvetis pikka järjekorda. Vahetund jääb lühikeseks.
2) Toidu kvaliteet
Supiportsu suurus ei kata lapsele ettenähtud energiavajadust.
Comlinki esindaja näitab hoolekogu liikmetele, et antud supikauss mahutab 320 ml. Lisaks on
lapsel võimalik suppi juurde võtta, kui ühest portsust jääb väheks. Menüüs pakutav eine ei peagi
täitma kellegi päevast energia- ega toitainete vajadust. Süüa tuleb päeva jooksul mitu korda ja
võimalusel valida eined vastavalt enda vajadustele ja eelistustele.
Hoolekogu liige: Kust pärinevad retseptid? Kes on see spetsialist, kellega koostööd tehakse?
Comlinki esindaja: Retseptid pärinevad nutridata.ee toitumisprogrammi alusel. Antud
programmi haldab Tervise Arengu Instituut. Spetsialist, kellega koostööd tehakse, on Anna
Trapido. Viimati kontrolliti 12. – 23.02.18 toidupäevi, mille tulemusena oli toitudes 1,2% rasva
rohkem ning 1,5% süsivesikuid vähem. Energiasisaldus jäi normi piiresse (756 kcal). Järelvalve
teostati 5.03 – 16.03.18, mille tulemusena osakaalud päevastest toiduenergiasisaldusest
paranesid.
Miks on kartul ja riis sageli kõvad?
Comlinki esindaja: Kevadel kartuli kvaliteet kukub, seetõttu ei saa tarnijalt kõige kvaliteetsemat
kartulit.
Hoolekogu liige: Kas kartulid kooritakse kohapeal või ostetakse sisse kooritud ja sulfideeritud
kartul?
Comlinki esindaja: Kartulid kooritakse kohapeal ja need ei sisalda sulfiteid. Toitudes
maitsetugevdajaid ei kasutata. Kutsume kõiki toitu proovima. Võimalus külastada ka kööki.
Miks on toidu sees hakkliha toores?
Comlinki esindaja: Katsetame toite tervislikuma hakklihaga, milleks on veise liha. See võib
tunduda harjumatu ja näida toores aga tegelikult ta seda ei ole.
Lapsevanema arvates pakutakse koolis eluohtlikku toitu.
Hoolekogu antud teemat ei arutanud, sest ei pidanud seda tõsiseltvõetavaks teematõstatuseks.
Täname, et sööklas on võimalus kasutada mikrolaineahju. Võiks mõelda ka külmkapi peale.
Comlinki esindaja: Kui on soov, siis on võimalik anda külmkapp kasutusse.
A. Noor: Toidud on väga maitsvad.
3) Muud toitlustusega seotud küsimused
Hoolekogu liige: Miks ei saa puhvetis maksta pangakaardiga?
Comlinki esindaja: Aja kokku hoidmiseks. Meie kogemus Tervisekeskusest näitab, et lastel
tihti ei ole pangakaardil piisavalt raha ja sellest tingivad viivitused maksmise ja teenindamisega.
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Hoolekogu liikmed: Tänapäeval on pea kõik kaardid viipemakse võimalusega. Edaspidi võiks
ikkagi kaaluda kaardimakse võimaluse loomist kooli puhvetisse.
Hoolekogu liige: Kas lastel on olemas puhta vee joomise võimalus? Administraatori laua juures
on ainult üks plastiktops.
R. Haugas: Lapsel võib olla oma veepudel, mida ta saab ise täita.
Comlinki esindaja: Puhast topsi võib küsida ka sööklast.

2. Juhtimisstruktuuri muutus ja uued ametikohad.
M. Tõitoja annab eelnevalt lühikese kommentaari hoolekogu koosolekul (nr 8) tõstatatud
teemale – Keila Kooli hindamisjuhendi muutmise vajadus.
Hindamisjuhendit on õppetoolid arutanud. Tulemus – hindamisjuhendil pole häda midagi.
Õpetajad on erinevad. Vaja oleks teha sisekontroll – kas jälgitakse kooli dokumente. On
õpetajaid, kel on väga tugevad raamid ja on neid, kelle raamid on väga nõrgad.
M. Tõitoja: Uuest õppeaastast likvideeritakse õppetöö korraldaja ametikoht. Kool vajab juurde
ühte õppejuhti koormusega 1,0 (kokku 4 õppejuhti), gümnaasiumi õpilasnõustajat koormusega
0,5 ning gümnaasiumi psühholoogi koormusega 0,5. Ametikohad luuakse KOV
finantseerimisel. (Lisa 1)
Õppejuhile konkurssi ei tule. Oma maja töötaja katab selle ametikoha. Psühholoogi vajadus on
suur, sest antud psühholoogid on ülekoormatud. Järjekorrad kahe-kolme nädala pikkused aga
koolis oleks vaja kohe psühholoogi abi, mitte nädalate pärast.
S. Pulk: Kes on õpilasnõustaja? Mis on tema ülesanded?
M. Tõitoja: Õpilasnõustaja jälgib õppeedukust, käitumist. Kui on probleeme, siis ennetab.
Õpilasnõustaja ja gümnaasiumi huvijuht on üks inimene.
M. Mathisen: Kooli eesmärk on gümnaasiumi taseme tõstmine, seega õpilasnõustaja peaks
juhendama ka neid õpilasi, kel pole õppimise ja käitumisega probleeme. Aidata neil leida suund
kuhu oma siht seada.
S. Pulk teeb ettepaneku kooli kodulehel täpsustada tugispetsialistide töö ülesandeid, et oleks
täpselt teada, kelle poole pöörduda konkreetse murega.

3. Innukate laste toetamine
M. Tõitoja:
I kooliastmele luuakse 10 tundi täiendavat inglise keelt ringitunnina.
II kooliastmele luuakse 12 tundi täiendavat matemaatikat ringitunnina.
III kooliastmele on loodud 3 aasta projekt matemaatikas ja eesti keeles.
Sügisest 2018 luuaks 7. klassides kolme paralleeli peale üks innukate klass. Meil on
kuus paralleeli, seega moodustatakse kokku kaks innukate klassi.
Paralleele matemaatika ja eesti keele õppimise ajal on seega 8 (6 tavaklassi+2 innukate
klassi). Selline õpe laieneb aasta-aastalt järgmistele klassidele. 2018/2019 õa-l jätkavad
8. ja 9. klassid sama süsteemi alusel nagu õppeaastal 2017/2018. (Lisa 1)
S. Pulk: Kes on innukas õpilane?
M. Tõitoja: Õpetaja otsustab, kes on innukas.
M. Mathisen: Direktor on oma esmase lubaduse täitnud. Loodame, et see projekt saab olema
edukas. Ootame tulemusi.
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M. Tõitoja toob välja, et käesoleva aasta 4. klassi nn nutiklassiga jätkatakse ka järgmisel aastal.
Lisaks on mõte/soov jätkata kolme paralleeliga. Õpetajatel on valmidus olemas.
Robootikaring Põhjamajas on väga populaarne. Lapsi on palju. V. Paalaroos annab teada, et
Pargimajas on aga huvi kadunud.
M. Mathisen teeb ettepaneku kajastada kooli uuendusi meedias. Eesmärk mõjutada kooli
mainet positiivses suunas.
Mõte kiideti hoolekogu liikmete poolt heaks.

4. Rahaline lisa vajadus
Rahaline lisavajadus on välja toodud Lisas 1.
5. Riiklik järelvalve
M. Tõitoja: Järelvalve õiendi eelnõu vaidlustati kooli poolt. Vastus pole veel saabunud.

Hoolekogu järgmine koosolek toimub mai alguses (M. Tõitoja täpsustab kuupäeva ja
kellaaega). Koosoleku teemadeks on Keila Kooli arengukava ning riikliku järelvalve aruanne.

LISAD: 1. Hoolekogu koosolek 16.04.2018

Märt Mathisen
hoolekogu esimees

Raili Haugas
hoolekogu sekretär
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