KEILA KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Ehitajate tee 1, Keila
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Koosolek algas kell 17.30 ja lõppes 19.30.
Koosolekut juhatas Viljar Paalaroos.
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), Merike Meier (5.kl esindaja),
Sirje Pulk (6.kl esindaja), Kaja Kisel (8.kl esindaja), Anneli Pärlin (9.kl esindaja),
Andrus Loog (11.kl esindaja), Tiit Parik (12.kl esindaja), Mirjam Pärtel (õpetajate
esindaja), Raili Haugas (õpetajate esindaja), Karmo Tihane (vilistlaste esindaja).
2) Kutsutud külalised: Mait Tõitoja (kooli direktor), Ahti Noor (kooli gümnaasiumiastme
õppealajuhataja), Terje Rämmel (Keila Linnavalitsus).
Koosolekult puudus Märt Mathisen (7.kl esindaja), Lea Pisa (10.kl esindaja), Karin Tümanok
(õpetajate esindaja), Henry Heinleht (õpilaste esindaja), Katariina Loog (õpilaste esindaja),
Kaarel Allikmäe (kooli toetava organisatsiooni esindaja), Eike Käsi (koolipidaja esindaja).

PÄEVAKORD
1.
2.
3.
4.

2018/2019 õppeaasta kokkuvõte (Lisa 1) ja valmisolek 2019/2020 õppeaastaks.
Õpilaste arvude kinnitamine (klassidesse, kus on seadusest rohkem õpilasi).
Mõtteid uuest gümnaasiumi õppekavast (Lisa 2).
Muud küsimused.

Vastavad dokumendid on eelnevalt saadetud kõikidele hoolekogu liikmetele kooli direktori Mait
Tõitoja poolt (Lisad 1 ja 2).

1. 2018/2019 õppeaasta kokkuvõte ja valmisolek 2019/2020 õppeaastaks.
M. Tõitoja annab teada, et 2018/2019 õppeaastal lõpetas 175 koolipäeva järel 1376 õpilast, mis
moodustab 94% õpilaste üldarvust. Täiendava õppetöö sooritasid 59 õpilast ning klassikursust
jäi kordama 10 õpilast (0,7%). Laulu- ja tantsupeol osales 254 õpilast. (Lisa 1)
Suurenes juhtkond ja ametikohtade arv. Komplekteeriti kaks 10. klassi nelja erineva
õppesuunaga. (Lisa 1)
M. Tõitoja: Uueks õppeaastaks on mõned töövõtulepingud sõlmimata. See puudutab rohkem
gümnaasiumi valikainete õpetajaid. Uusi õpetajaid on umbes 15. Seoses ruumipuudusega
võetakse kasutusse paar klassiruumi muusikakoolist.
Toimub arutelu
Hoolekogu otsus: Info võeti teadmiseks.
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2. Õpilaste arvude kinnitamine
M. Tõitoja annab teada, et uuest õppeaastast on soov avada viis klassi, kus on õpilasi rohkem
kui seadus seda lubab. Need on: 1.e klass 25 õpilast
5.e klass 13 õpilast
7.d klass 25 õpilast
9.a klass 25 õpilast
9.c klass 27 õpilast
Hoolekogu otsus: Kõik hoolekogu liikmed on poolt.
3. Mõtteid uuest gümnaasiumi õppekavast.
Ahti Noor: Ettepanek on muuta gümnaasiumi õppekavas õppekorraldust, uurimuste ja
praktiliste tööde koostamist ja kaitsmist ning hindamise korraldust.
Õppekorralduse muudatuse vajalikkus on tingitud eelkõige õpilaste soovist muuta tänane jäik
õppesuuna põhine õpe vabamaks. Sellest tulenevalt on ettepanek muuta tänane suunaõpe
moodulõppe süsteemiga. Moodulõppes on õppesuuna kursused jagatud gruppideks ehk nn
mooduliteks. Üks moodul sisaldab 4 erinevat kursust. Õpilased saavad ühe konkreetse suuna
asemel valida mooduleid erinevatest valdkondadest, nt üks moodul sisaldab reaalsuuna kursusi,
teine moodul humanitaarsuuna kursusi, kolmas moodul julgeoleku suuna kursusi jne.
Mitmed tänased uued gümnaasiumid on õppesuunapõhise õppe asendanud vabama
õppekorraldusega. (Lisa 2)
Toimub arutelu.
Teemat arutatakse edasi õpilaste ja õpetajatega.
Hoolekogu otsus: Info võeti teadmiseks.

4. Muud küsimused
1) Hoolekogu koosolekul, mis toimus 17.06.2019, andis kohalik omavalitsus teada, et
Põhjamaja söökla laiendust ei tule 2019/2020 õa-l.
M. Tõitoja: Kool on seda meelt, et antud teemaga võiksime edasi minna aga kuidas?
A. Pärlin: Oluline on hetkel see, et lastele pakutakse tasuta lõunat 1.-7.klassini.
Muudatusi saab ellu viia siis, kui toitlustajaga on leping lõppenud.
2) M. Tõitoja annab teada, et on probleeme ventilatsiooni, koristamise ja valvega. Kool
tegeleb antud probleemidega.
3) V. Reinik: Miks algkool peab ostma Keila Kooli õpilaspäeviku?
M. Pärtel: See on kooli traditsioon.
4) M. Pärtel: Algkooli pikapäeva rühmas on üks väga vana diivan, mis vajaks uuendamist.
Võib olla on kellegil üle diivanit, mida saaks pikapäevarühm kasutada. Oodatud on ka
kott-toolid.
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5) T. Rämmel kutsub lapsi osa võtma SPIN-programmist, mis toimub 3 korda nädalas ja
on mõeldud 9.-11.aastastele tüdrukutele ja poistele, kes ei ole väga hõivatud muude
huvitegevustega. Lastele õpetatakse kaks korda nädalas jalgpalli ning kord nädalas
sotsiaalseid oskusi. Eelnev jalgpallioskus pole oluline. Esimene kokkusaamine toimub
9. septembril kell 15.00 Keila Kooli staadionil.

Järgmise hoolekogu koosoleku toimumisajast annab lähiajal teada Keila Kooli direktor.

LISAD: 1. 2018/2019 õppeaasta kokkuvõte (Lisa 1)
2. Mõtteid uuest gümnaasiumi õppekavast (Lisa 2).

Viljar Paalaroos
hoolekogu aseesimees

Raili Haugas
hoolekogu sekretär
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