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KEILA KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  

Ehitajate tee 1, Keila                                              17.06.2019  nr 20 

 

Koosolek algas kell 17.30 ja lõppes 19.00. 

Koosolekut juhatas Märt Mathisen.  

Koosolekut protokollis Raili Haugas.  

 

Koosolekul osalesid:  

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

Paalaroos (3.kl esindaja), Peteri Grauen (4.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), Andrus Loog (11.kl esindaja), Tiit Parik (12.kl esindaja), Mirjam 

Pärtel (õpetajate esindaja), Raili Haugas (õpetajate esindaja), Karmo Tihane (vilistlaste 

esindaja), Eike Käsi (koolipidaja esindaja). 
 

2) Kutsutud külalised: Mait Tõitoja (kooli direktor), Heli Uustal (kooli II kooliastme 

õppealajuhataja). 

 

Koosolekult puudus Merike Meier (5.kl esindaja), Karin Tümanok (õpetajate esindaja), Henry 

Heinleht (õpilaste esindaja), Katariina Loog (õpilaste esindaja), Kaarel Allikmäe (kooli toetava 

organisatsiooni esindaja).  

 

PÄEVAKORD 

1. Temperatuur klassides (Lisa 1-2).  

2. Õpilaste arvud ja klassikomplektid (Lisa 3).  

3. Eelarve 2019 (Lisa 4).  

4. Uued ametikohad (Lisa 5).  

5. Kohapeal tõstatatud küsimused/ettepanekud.  

Vastavad dokumendid on eelnevalt saadetud kõikidele hoolekogu liikmetele kooli direktori Mait 

Tõitoja poolt (Lisad 1-5).  

 

1. Temperatuur klassides 

Vastavalt Keila Kooli direktori 21.05.2019 käskkirjale nr 1-2/19 kontrollis komisjon  21. mail 

2019  termokaameraga põhjamaja (Ehitajate tee 1, Keila) erinevates tiibades olevaid ruume. 

Kokku kontrolliti 35 klassiruumi, raamatukogu ja aatriumi.  Kontrollitud ruumides oli keskmine 

temperatuur 26,3º. Ventilatsiooniavad ei puhunud üheski klassiruumi temperatuurist jahedamat 

õhku. Enamus klassiruumides olid tunni ajal avatud aknad ja/või klassiuks. (Lisa 1)  

Vastavalt Keila Kooli direktori 21.05.2019 käskkirjale nr 1-2/19 kontrollis komisjon  21. mail 

2019 termokaameraga pargimaja (Pargi 2, Keila) ruume. Kokku kontrolliti 14 klassiruumi, 

raamatukogu ja huvijuhi kabinetti. Kontrollitud ruumides oli keskmine temperatuur ~27º. 

Kõikides ruumides olid tunni ja vahetunni ajal avatud aknad. Enamus klassiruumides oli avatud 

klassiuks ning koridoris olev aken, et soodustada õhu liikumist. (Lisa 2) 
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Toimub arutelu.  

 

Hoolekogu otsus: Sihtasutusel Keila Hariduse Sihtasutus tuleb tervisekaitsenõuetele 

mittevastavused likvideerida.  

 

 

2. Õpilaste arvud ja klassikomplektid  

Klassides 3.d, 9.b ja 9.c on õpilaste arvud üle normi. Luuakse kaks klassi (2.i ja 5.j) HEV 

lastele. Kahe klassiga (2.i ja 2.h) plaanitakse alustada õpet nn II vahetuses, mis algab 12.25. 

Avatakse kaks 10. klassi nelja õppesuunaga.  (Lisa 3) 

 

Toimub arutelu.  
 

 

Hoolekogu otsus: Info võeti teadmiseks.  

 

 
 

3. Eelarve 2019 

M. Tõitoja annab ülevaate 2019.a eelarvest (Lisa 4).  

  
 

 

Hoolekogu otsus: Info võeti teadmiseks.  

 

 
 

4. Uued ametikohad 

Kooli direktor teeb Keila Linnavalitsusele ettepaneku seoses õpilaste üldarvu ning hariduslike 

erivajadustega õpilaste arvu suurenemisega luua juurde Keila Koolis alates 1.08.19 õpetajate, 

abiõpetajate, HEV õpilaste õppe koordineerija, psühholoogi ja eripedagoogi ametikohti.       

(Lisa 5)  

Toimub arutelu.  

Hoolekogu otsus: Toetame direktori ettepanekut.  

 

5. Kohapeal tõstatatud küsimused/ettepanekud.  

Hoolekogu liikmed tunnevad huvi Põhjamaja söökla laiendusest (vt hoolekogu protokolli nr 

17).     

E. Käsi: Lähtudes toitlustusteenuse hanke lähteülesannetele punkt 3.1 (Teenust osutatakse 

2017/2018 õppeaasta algusest kuni 20121/2022 õppeaasta lõpuni Keila kooli kahes majas – 

Ehitajate tee 1, Keilas ja Pargi 2, Keilas) ja punkt 3.2 (Soe lõunasöök õpilastele ja töötajatele 

ajavahemikul 9.30-15.00; puhvetiteenused 8.00-15.00; õpilasi toitlustatakse koolipäeval 

vastavalt kooli päevakavale; söögivahetunni jooksul tuleb toitlustada vähemalt 200 õpilast) ei 

saa me sügisest 2019 tingimusi ühepoolselt muuta, mi saga ei tähenda, et tulevikus ei saaks asju 

muuta ja ümber otsustada.  

Hoolekogu otsus: Info võeti teadmiseks.  
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Järgmine hoolekogu koosolek toimub 29. august 2019 algusega kell 17.30.    

 

 

LISAD: 1. Temperatuur klassides (Lisa 1-2) 

              2. Õpilaste arvud ja klassikomplektid (Lisa 3)  

              3. Eelarve 2019 (Lisa 4)  

              4. Uued ametikohad (Lisa 5).  

 

 

    

       

 

 

Märt Mathisen                 Raili Haugas 

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


