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Koosolek algas kell 18.00 ja lõppes 20.30.
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), Märt Mathisen (6.kl esindaja), Anneli Pärlin (8.kl
esindaja), Andrus Loog (10.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), Kaja Peetris (kooli I kooliastme
õppealajuhataja), Heli Uustal (kooli II kooliastme õppealajuhataja), Ahti Noor (kooli
gümnaasiumi õppealajuhataja).
3) Vaatlejad: Terje Rämmel (Keila Linnavalitsusest).
Koosolekult puudusid hoolekogu liikmed Heli Nurger (4.kl esindaja), Sirje Pulk (5.kl
esindaja), Rando Kalmus (7.kl esindaja), Anne Vainu (9.kl esindaja), Tiit Parik (11.kl esindaja),
Sander Nuut (õpilaste esindaja), Siim Ülavere (õpilaste esindaja), Enno Fels (koolipidaja
esindaja).

PÄEVAKORD
1. Keila Kooli põhimääruse eelnõu (Lisa 1)
2. Keila Kooli gümnaasiumi õppekava (Lisa 2)
3. Keila Kooli põhikooli õppekava (Lisa 3)
3.1 Võõrkeele õppekorraldus 2. klassis ja algkoolis üldiselt
4. Jooksvad küsimused, ettepanekud
Kõikidele hoolekogu liikmetele on eelnevalt elektroonselt saadetud tutvumiseks Lisad 1 – 3.

M. Tõitoja annab teada, et Riiklik järelvalve tuleb uuesti 8.oktoobril.
Hoolekogu liikmed tunnevad huvi, kas koolil on kõik õpetajad olemas.
A. Noor: Puudu on kolm valikkursuste õpetajat: praktiline ajakirjandus, filosoofia, kõne ja
väitlus.
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1. Keila Kooli põhimääruse eelnõu
Direktor annab ülevaate eelnõust (Lisa 1), milles on 8 peatükki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Üldsätted
Kooli juhtimine
Kooli õppe ja kasvatuse korraldus
Kooli õppekavaväline tegevus
Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused
Koolitöötajate õigused ja kohustused
Kooli majandamise, asjaajamise alused ja järelvalve
Lõppsätted

Toimub arutelu.
Hoolekogu otsus: Kõik koosolekust osa võtnud liikmed kooskõlastasid Keila Kooli
põhimääruse eelnõu (Lisa 1).

2. Keila Kooli gümnaasiumi õppekava
A. Noor annab ülevaate gümnaasiumi õppekavast (Lisa 2).
Matemaatika õppetooli ettepanekul arutati 6. peatüki punkt 10.8 (Kooliastmehinne saadakse
10.–12. klassi õppeaine kursuste hinnete alusel, mis pannakse välja hiljemalt 12. klassi 27.–28.
õppenädalal) muutmist.
Ettepanek pikendada 12. klassi õppeperioodi vähemalt eksamiainetes kuni eksamiteni seoses
sellega, et 27.-28.õppenädalaks ei jõua matemaatika õppekava põhjalikult läbida. Eksamiks
kordamise aega praktiliselt ei ole.
Hoolekogu tegi ettepaneku täpsustada 3. peatükis punkt 3.1 tabeleid 2 – 5 matemaatika kursuste
kirjeldust. Kas õpitakse laia või kitsast matemaatikat?
A. Noor andis teada, et järgmisel hoolekogu koosolekul tuleb arutlusele hindamiskord.

Hoolekogu otsus: Kõik koosolekust osa võtnud liikmed kooskõlastasid Keila Kooli
gümnaasiumi õppekava (Lisa 2), kuid soovivad jätkata matemaatika õppetooli ettepaneku
arutelu järgmisel koosolekul.
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3. Keila Kooli põhikooli õppekava
H. Uustal annab ülevaate põhikooli õppekavast (Lisa 3).
Muudatusettepanekud:
1) Punkt 3.1 – Klass jagatakse rühmadeks võõrkeelte õpetamiseks, kui klassis on vähemalt
20 õpilast.
2) Punkt 4 – Pargimajas ei korraldata isade- ega ka emadepäeva. On perepäev ja
kevadkontsert.

3.1 Võõrkeele õppekorraldus 2. klassis ja algkoolis üldiselt
K. Peetris annab ülevaate võõrkeele õppest 2. klassis.
Me lähtume riikliku õppekava võimalustest. Leiame, et on vaja rohkem tähelepanu pöörata
matemaatika ja eesti keele õppele. Matemaatikas on raskused (3. klassi tasemetööde tulemused
alla keskmise). Tundide arvu me suurendada ei saa. Meil ei ole piisavalt inglise keele õpetajaid.
Saame pakkuda inglise keele lisaõpet ringitunnina, see võimalus on nüüd olemas. Alustame
ringitunniga õppeaastal 2018/2019.
R. Tomera antud lahendusega ei nõustu.
K. Peetris tegi ettepaneku arutada antud teemat uuesti siis, kui on ringitund mõned kuud
kestnud, näiteks jaanuaris 2019.

R. Tomera arvamus põhikooli õppekavast: "Keila Kool on Keila lastele ainus võimalus
omandada kodukohas riiklikku haridust. Põhikooli õppekava ei arvesta vanemate sooviga
alustada lastel võõrkeele õpingutega esimeses või teises klassis, omandada heal tasemel rohkem
kui 1 võõrkeel, õppida võõrkeelt süvendatult. Heal tasemel ja mitmekesiseid keeleõppe
võimalusi mittepakkuv õppekava loob pinnase võimekamate ja aktiivsemate laste lahkumise
Keila Koolist Tallinna koolidesse ja ei aita kaasa kooli üldise taseme tõusule."
Hoolekogu otsus: Kõik koosolekust osa võtnud liikmed, välja arvatud R. Tomera,
kooskõlastasid Keila Kooli põhikooli õppekava (Lisa 3)

4. Jooksvad küsimused, ettepanekud
M. Liivand edastab 12. klasside (2017/2018 õa) tagasiside:
 Matemaatika tulemused kehvad.
 Keemialaborit ei kasutata üldse. Õpilastel puudub laborikogemus.
Keemia on nõrk lüli.
 Lõpuaktusel jagati õpilastele ainealaseid kiituskirju vaid kehalises kasvatuses ja
muusikas. Kas teistes ainetes õpilased ei olnudki tublid? Mis tingimuste alusel
kiituskirju jagatakse?
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Kooli esindajad: Ainealase kiituskirja üle otsustab aineõpetaja koostöös klassijuhatajaga. Üks
mõõde on see, et kooliastme kursuste keskmine hinne on 4,8. Lisaks arvestatakse osavõttu
olümpiaadidel, kooli tegevuses.

LISAD: 1. Keila Kooli põhimäärus.
2. Keila Kooli gümnaasiumi õppekava.
3. Keila Kooli põhikooli õppekava.

Märt Mathisen
hoolekogu esimees

Raili Haugas
hoolekogu sekretär
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