KEILA KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Ehitajate tee 1, Keila
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Koosolek algas kell 17.30 ja lõppes 20.05.
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), Heli Nurger (4.kl esindaja), Sirje Pulk (5.kl
esindaja), Märt Mathisen (6.kl esindaja), Rando Kalmus (7.kl esindaja), Anneli
Pärlin (8.kl esindaja), Anne Vainu (9.kl esindaja), Andrus Loog (10.kl esindaja),
Siim Ülavere (õpilaste esindaja), Sander Nuut (õpilaste esindaja), Raili Haugas
(õpetajate esindaja), Karin Tümanok (õpetajate esindaja), Katrin Veelmaa
(õpetajate esindaja), Enno Fels (koolipidaja esindaja).
2) Kutsutud külalised: Mait Tõitoja (kooli direktor), Ahti Noor (kooli õppejuht).
3) Vaatlejad: Annika Rannamaa (kooli huvijuht 4.-6.kl), Eike Käsi (Keila
Linnavalitsusest). (Lisa 1)
Koosolekult puudusid hoolekogu liikmed Merle Liivand (12.kl esindaja) ja Tiit Parik
(11.kl esindaja).

PÄEVAKORD
1. Esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.
2. Personalikomisjoni liikme valimine Pargimajja ja Põhjamajja.
3. Tasuliste ringide kooskõlastus.
4. 1,5 tunni projekti arutelu.
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1. Esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine
Esimeheks valiti Märt Mathisen.
Lihthääletamine oli avalik. Poolt 15. Vastu 0. Erapooletuid 0.
Aseesimeheks valiti Viljar Paalaroos.
Lihthääletamine oli avalik. Poolt 15. Vastu 0. Erapooletuid 0.
Sekretäriks valiti Raili Haugas.
Lihthääletamine oli avalik. Poolt 15. Vastu 0. Erapooletuid 0.
2. Personalikomisjoni liikme valimine Pargimajja ja Põhjamajja
Pargimajja valiti Anneli Pärlin.
Lihthääletamine oli avalik. Poolt 15. Vastu 0. Erapooletuid 0.
Põhjamajja valiti Viljar Paalaroos.
Lihthääletamine oli avalik. Poolt 15. Vastu 0. Erapooletuid 0.
3. Tasuliste ringide kooskõlastus
Hoolekogu liikmetele on kooli direktor eelnevalt esitanud tutvumiseks tasuliste huviringide
tasu arvestuse. (Lisa 2)
2017. aasta alguses algatas grupp Vikerkaare lasteaia vanemate rühmade lastevanemaid
küsitluse täiendavast keeleõppest huvitatavuse kohta Keila Koolis. Jõuti otsusele, et
keeleõpinguid võiks alustada varem, st 2. klassist.
M. Tõitoja selgitas, et tegemist oleks suulise algkursusega, mille tasu ühe õpilase kohta
oleks 20 eurot. Kui laps on haige, siis puudutud tundide eest lapsevanem tasuma ei pea.
Kursuse loomiseks on võimalused (ruumid, õppevahendid, õpetajad, lastevanemate soov)
olemas. Ringitund toimuks väljaspool koolitunde 2 korda nädalas.
Grupi eestvedaja R. Tomera arvates on Keila Koolis liialt tagasihoidlikud võimalused
keeleõppeks. Keeleõppega alustatakse liiga hilja, mis ei pruugi tagada võrdväärset
konkurentsivõimet edasiõppimisel ja tööjõuturul. Kursuse loomine on kasulik ka koolile,
sest see hoiab võimekad lapsed endale. A. Loogi arvates valmistab raskusi hoopis vene
keel.
A. Loog esitas küsimuse: „Kas sellele kursusele järgneb diferentseeritud õpe?“. R. Tomera
teatas, et lastevanemate soov on jah jätkata 3. klassis süvendatult inglise keele õppimisega.
H. Nurger on mures, et juhul kui ei jätkata 3. klassis süvendatult inglise keelega, kas siis
lapsevanemad on sellest teadlikud. Kas nad teavad, et 3. klassi lähevad kõik lapsed
võrdsetena? Kui diferentseerimine jätkub, kas siis kõikidel lastevanematel on selge, et laps
saab gruppi A juhul, kui ta on osalenud algkursusel? Selline jaotamine on ju rahalistel
alustel diferentseerimine, mis ei ole õige.
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H. Nurger tegi ettepaneku anda vihje mõnele keeltekoolile, et Keilas on grupp huvilisi, kes
sooviksid algkursust.
K. Allikmäe rääkis oma kogemustest, kui ta õppis inglise keele süvaõppega klassis. Inglise
keelega alustati 2. klassist. Tunniplaanis olid lisatunnid inglise keele õppeks, nii nagu meil
on muusikaklassis. Keelteklassi avamine teeks Keila Kooli atraktiivsemaks.
Antud päevakorra punkti eesmärk oli hääletada konkreetse ettepaneku osas:
kehtestada hinnatase huviringi rakendamiseks, mida korraldab kool.
Lihthääletamine oli avalik. Poolt 7. Vastu 3. Erapooletuid 6.

4. 1,5 tunni projekti arutelu
M. Tõitoja tutvustas uut ideed/mõtet – projekti, mille eesmärk on pakkuda 4. – 6. klasside
lastele lisategevust (huvitegevust) pärast koolitunde üks kord nädalas, selleks, et õpilane ei
läheks linna peale hulkuma. Lisategevust viiksid läbi lapsevanemad/kogukond. Projektis
osalemine on vabatahtlik. Projekti tegevusi on lastele eelnevalt tutvustatud.
H. Nurger tõi näiteks G4S Noorteklubi (tegutses umbes 8 aastat tagasi), mis pakkus lastele
järjepidevalt huvi- ja kasvatustegevust, nt käidi matkamas. Klubi tegutses üle Eesti
juhendajate vedamisel.
Arutleti ka noorte hulgas narkootikumide tarvitamisest. R. Kalmus tegi ettepaneku
korraldada õpetajatele koolitus uimastitest, et nad oskaksid sõltuvusaineid tarvitavaid noori
märgata.
Otsustati: Hoolekogu liikmed võtsid 1,5 tunni projekti kohta saadud informatsiooni
teadmiseks. Tekkivad ideed/mõtted edastatakse direktorile.

Muud teemad


A. Noor tegi ettepaneku, et hoolekogu liige võiks osaleda 1.12.2017 seminaril
„Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda“. Seminariga saab tutvuda siin.
Otsustati: Seminaril osalevad Siim Ülavere ja Sander Nuut.



11.09.2017 toimunud hoolekogu koosolekul olid arutusel erinevad teemad, mis
vajasid koolipidaja seisukohta ja/või sisendit. Kuna koolipidaja esindaja koosolekul
osaleda ei saanud, tegi hoolekogu esimees M. Mathisen koolipidajale pöördumise
(20.11.17), milles välja toodud olulisemad punktid – õpetajate palk, õpilase
vastuvõtmise ja väljaarvamise kord, liikluskorraldus algkoolimaja ees – vajasid
koolipidaja seisukohta. (Lisa 3)
Koolipidaja E. Fels vastas pöördumisele kirjalikult 22.11.17 (Lisa 4). Lühidalt
kommenteeris ta omi seisukohti. Keila Kooli õpetajate töötasu on väikese sammu
võrra alammäärast suurem, seega päris konkurentsivõimeline. Milliseks kujuneb
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töötasu 1. jaanuarist 2018, on praegu veel eelarve läbirääkimiste teema.
Koolipoolne sisend on oluline, et koos jõuda kooliümbruse parima võimaliku
liikluskorralduseni.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 21. detsembril 2017 (kellaaeg on täpsustamisel aga
arvatavasti kell 15.00). Põhiteemaks on Keila Kooli arengukava. Koosolekule on kutsutud
arengukavaga seotud inimesed. Arengukava arutelu jätkub 9. jaanuaril 2018.

LISAD: 1. Koosolekul osalejate nimekiri allkirjadega.
2. Taotlus huviringide tasu arvestus.
3. Keila Kooli hoolekogu pöördumine koolipidaja poole 20.10.2017.
4. Koolipidaja vastus hoolekogu pöördumisele 20.10.2017.

Märt Mathisen
hoolekogu esimees

Raili Haugas
hoolekogu sekretär

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/
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