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KEILA KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  

Ehitajate tee 1, Keila                                        9.05.2018  nr 12 

 

Koosolek algas kell 17.00 ja lõppes 18.15. 

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), Rando Kalmus (7.kl esindaja), Anneli Pärlin (8.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), Katrin 

Veelmaa (õpetajate esindaja).  
 

2) Kutsutud külalised: Mait Tõitoja (kooli direktor), Ahti Noor (kooli õppejuht), Heli 

Uustal (kooli õppejuht). 
 

3) Vaatlejad: Eike Käsi (Keila Linnavalitsusest) 

Koosolekult puudusid hoolekogu liikmed Heli Nurger (4.kl esindaja), Anne Vainu (9.kl 

esindaja), Enno Fels (koolipidaja esindaja), Siim Ülavere (õpilaste esindaja) ja Sander Nuut 

(õpilaste esindaja).  

 

PÄEVAKORD 

1. Personali värbamise ja valiku kord (Lisa 1).  

2. Keila Kooli kodukord (Lisa 2).  

3. Keila Kooli arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord (Lisa 3).  

Dokumendid on eelnevalt saadetud kõikidele hoolekogu liikmetele direktori poolt.  

 

1. Personali värbamise ja valiku kord 

 

S. Pulk soovis  teada saada, mida tähendab punkt 3.2 praktiline tegevus.  

K. Tümanok: Kandidaat viib läbi ühe ainetunni.  
 

R. Kalmus teeb ettepaneku täpsustada punkt 3.2 viimast mõtet taustauuring (kandidaadi 

nõusolekul ja Kooli vajadusel). Võiks olla nt taustauuring mitteavalikest allikatest 

kandidaadi nõusolekuga.                          

Hoolekogu kiitis mõtte heaks.  

 

Otsus: Hoolekogu on antud dokumendi kooskõlastanud.  
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2. Keila Kooli kodukord 

 

Hoolekogu ettepanek maha võtta punkt 6.5.   

R. Tomera ja A. Loog ei ole nõus punktiga 9.2.  

S. Pulk teeb ettepaneku täpsustada punkti 9.2.  

9.2. Lisaks gümnaasiumiseaduses toodud juhtudele võib Keila Koolist välja arvata … 
 

Punktis 9.5 on viide (8.1-8.4) vale.  

Hoolekogu tegi ettepaneku levitada infot koolivormi kohta.  

Punkt 12 sõnastada ümber, mitte kasutada sõna keelatud. Antud punkti arutati ka 26.02.18 

hoolekogu koosolekul (nr 8).  

Hoolekogu teeb ettepaneku kasutada punktis 12.3 mõiste narkootilised ained asemel 

joovastavad ained.  

 

Otsus: Hoolekogu on antud dokumendi kooskõlastanud.  

 
 

3. Keila Kooli arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord 

 

Punktis 4.3 on trükiviga.  

Hoolekogu palub enam tähelepanu pöörata andmete talletamise süstematiseerimisele (kas 

talletatakse paberil või digikujul, kus ja kui kaua, kuidas on tagatud konfidentsiaalsus osas, 

kus see on vajalik, ja järjepidevus (uuele õpetajale edastamine) osas, kus see on vajalik, 

kuidas ja millal toimub andmete hävitamine). Võiks kaaluda läbiviimiseks ja talletamiseks 

Stuudiumi keskkonna kasutamise võimalusi. 
 

Otsus: Hoolekogu on antud dokumendi kooskõlastanud.  

 

 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 21. mail 2018, kell 18.00.    

 

LISAD: 1. Personali värbamise ja valiku kord (Lisa 1).  

              2. Keila Kooli kodukord (Lisa 2).  

              3. Keila Kooli arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord (Lisa 3).  

 

 

Märt Mathisen                 Raili Haugas  

hoolekogu esimees       hoolekogu sekretär 
/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

http://www.keilakool.ee/keila-kooli-hoolekogu
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