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KEILA KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  

Ehitajate tee 1, Keila                                       12.12.2018  nr 16 

 

Koosolek algas kell 17.30 ja lõppes 19.45. 

Koosolekut juhatas Märt Mathisen.  

Koosolekut protokollis Raili Haugas 

 

Koosolekul osalesid:  

1) Hoolekogu liikmed:  Veljo Reinik (1.kl esindaja), River Tomera (2.kl esindaja), Peteri 

Grauen (4.kl esindaja), Merike Meier (5.kl esindaja), Sirje Pulk (6.kl esindaja), Märt 

Mathisen (7.kl esindaja), Kaja Kisel (8.kl esindaja), Anneli Pärlin (9.kl esindaja), Lea 

Pisa (10.kl esindaja), Tiit Parik (12.kl esindaja), Mirjam Pärtel (õpetajate esindaja), 

Karin Tümanok (õpetajate esindaja), Raili Haugas (õpetajate esindaja), Henry Heinleht 

(õpilaste esindaja), Eike Käsi (koolipidaja esindaja). 
 

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

õppealajuhataja), Heli Uustal (kooli II kooliastme õppealajuhataja). 
 

3) Külalised: Terje Rämmel (Keila Linnavalitsusest)  

 

Koosolekult puudusid Viljar Paalaroos (3.kl esindaja), Andrus Loog (11.kl esindaja), 

Katariina Loog (õpilaste esindaja), Karmo Tihane (vilistlaste esindaja), Kaarel Allikmäe (kooli 

toetava organisatsiooni esindaja).  

 

 

PÄEVAKORD 

1. Hoolekogu sekretäri valimine. 

2. HTM-i järelevalve akti arutelu (Lisa 1).  

3. Kooli 2019.a. eelarveprojekti arutelu (Lisa 2). 

4. Hoolekogu tööplaan (Lisa 3). 

5. Hindamine Gümnaasiumis (Lisa 4). 

6. Kohapeal tõstatatud küsimused/ettepanekud 

Vastavad dokumendid on eelnevalt saadetud kõikidele hoolekogu liikmetele direktori poolt.  

 

1. Hoolekogu sekretäri valimine 

Kõik hoolekogu liikmed valisid sekretäriks Raili Haugase.  

 

2. HTM-i järelevalve akti arutelu 

Aktist (Lisa 1) annab lühikese ülevaate Mait Tõitoja.  
 

Peamine murekoht on kvalifikatsiooninõuetele mittevastavad pedagoogid. Pedagoogid 

jätkavad magistriõpingutega ning on alustanud kutset taotlema. Puudusi on endiselt ka kooli 

õppekavas.  

 

Hoolekogu otsus: Info võeti teadmiseks.  
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3. Kooli 2019.a. eelarveprojekti arutelu 

 

Kohaliku omavalitsuse eelarvest (Lisa 2) annab ülevaate Mait Tõitoja.  

Murekohaks on õppevahendid. Riik ei ole muutnud õpikute pearaha juba viiendat aastat.  
 

Info- ja kommunikatsioonikulude hulgas on ka elektroonilised õppevahendid. Aastal 2018 

uuendati Pargimaja elektroonilisi õppevahendeid. Osteti nutiprojektorid, nendest kaks on 

Põhjamaja kahes nn nutiklassis. Enamus raha kulub tahvlite/arvutite peale.  
 

Ürituste kuluks on enamasti laulu- ja tantsupeo transport.  

R. Tomera: Kus on kajastatud tasuline huviharidus?  

M. Tõitoja: Personalikuludes.  
 

Majandamiskuludesse tuleb riigi poolt väga väike osa. Enamik läheb personalikuludesse.  

 

Hoolekogu otsus: Info võeti teadmiseks.  

 

 

4. Hoolekogu tööplaan 

Toimub arutelu.  

 

Hoolekogu otsus: Google Drive’s avatakse ühine dokument, mida saab nii kool kui ka 

hoolekogu vastavalt vajadusele täiendada.  

 

 

5. Hindamine gümnaasiumis  
 

Esimesel lugemisel püüti aru saada, miks tahetakse hindamiskorda muuta. Mida tähendab 

protsenthindamine?  

A. Noor: „Tänane 5-pallisüsteem ei anna õpilasele piisavalt täpselt tagasisidet. Näiteks on 

hinnet „3“ võimalik saada 50 – 74% vahemikuga, kuid hinnet „4“ vaid 75 – 89% vahemikuga 

ja hinnet „5“ ainult kümneprotsendilise vahemikuga. Õpilase hinne „3“, mis on saadud järeltöö 

tegemise tulemusena 50%, ning õpilase hinne „3“, mis on saadud kohe esimesel korral           

74%-ga, on teadmiste võrdluse koha pealt üsna ebavõrdset. Ehk, et ei anna piisavalt täpselt 

tagasisidet.“ 
 

Protsenthindamine, st hinnatakse protsentidega. Kursuse hinne kujuneb protsendipunktide 

keskmisest.  
 

Hoolekogule oli kool eelnevalt saatnud õppetoolide arvamused (Lisa 4) hindamisest. Mõned 

õppetoolid pooldavad protsenthindamist, mõned mitte. Põhjused on erinevad.  
 

Õpilasesinduses on arvamused enam-vähem pooleks. Antud teemat on vähe arutatud, sest 

õpilaste arvates võiks hindamine jääda õpetaja otsustada.  

 

Toimub arutelu.  

 

Hoolekogu otsus: Antud info põhjal ei näe hoolekogu põhjust hindamiskorda muuta.  
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6. Kohapeal tõstatatud küsimused/ettepanekud 

P. Grauer: Söögivahetund võiks olla 45 minutit.  

M. Tõitoja: Arutame antud teemat järgmisel hoolekogu koosolekul.   

 

 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 30. jaanuaril 2019 algusega kell 17.30.    

 

 

LISAD:  1.  HTM-i järelevalve akti arutelu.  

2. Kooli 2019.a. eelarveprojekti arutelu. 

3. Hoolekogu tööplaan.  

4. Hindamine Gümnaasiumis. 

 

       

 

 

Märt Mathisen                 Raili Haugas  

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


