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KEILA KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  

Ehitajate tee 1, Keila                                        29.01.2018  nr 7 

 

Koosolek algas kell 17.30 ja lõppes 19.15. 

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), 

Merle Liivand (12.kl 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), Heli 

Uustal (kooli õppejuht). 

3) Vaatlejad: Eike Käsi (Keila Linnavalitsusest), Kristina Johannes (HTM-ist).  

Koosolekult puudusid hoolekogu liikmed Tiit Parik (11.kl esindaja), Siim Ülavere 

(õpilaste esindaja) ja Sander Nuut (õpilaste esindaja). 

 

PÄEVAKORD 

1. Vastuvõtmise ja väljaarvamise korra kooskõlastamine. 

2. Jätk tasuliste ringide ja inglise keele õppe teemale. 

3. Algkoolimaja juurdeehituse plaanid. 

4. Hoolekogu koolitused. 

5. Comlink OÜ pöördumine. 

6. Kohapeal tõstatatud küsimused, seisukohad ja kooskõlastused. 
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Hoolekogu koosolekul osales HTM-i välishindamisosakonna ekspert Kristina Johannes, 

kes selgitas, miks ta on hoolekogu koosolekul.  

K. Johannes: Keila Koolil hakkab järgmisel aastal läbi saama tegevusluba. Selleks, et saaks 

luba anda ka järgnevateks aastateks, peavad olema tehtud teatud protseduurid. Üks nendest 

on haldusjärelvalve läbiviimine. Dokumentatsioon peab korras olema. Toimuvad vestlused 

õppejuhtidega, HEV koordinaatoriga ja võib juhtuda, et ka pedagoogidega. Kolmanda 

nädala lõpuks peaks õiendi eelnõu valmis saama.  

 

1. Vastuvõtmise ja väljaarvamise korra kooskõlastamine 

Mait Tõitoja palus päevakorrast punkt 1 maha võtta, sest dokument, mille saatis kool 

linnavalitsusele, ei vastanud nõetele. Linnavalitsus koostas uue variandi ning ettevalmistus 

teema käsitlemiseks on tegemata. Majasiseselt ei ole veel uut dokumenti käsitletud. Samuti 

ei ole dokumenti saadetud ka hoolekogule.  

M. Mathisen uuris, millised on muudatused antud dokumendi osas.  

E. Käsi kommentaar.                                                                                                                              

Dokument jagati kaheks: väljaarvamiskord ja vastuvõtmiskord.  

Väljaarvamiskord kehtib ministri määruse kohaselt. Seda linn muuta ei saa. Kool lisab 

väljaarvamiskorra kooli kodukorda, mille kinnitab kooli direktor.   

Vastuvõtmiskord on üles ehitatud nn blokkidena: vastuvõtt 1.klassi, vastuvõtt 10.klassi, 

vastuvõtt 2.-9.klassi, vastuvõtt 11.-12.klassi, välisriigist või teisest koolist tulnud õpilaste 

vastuvõtt, HEV õpilaste vastuvõtt.  

 

Linnavalitsus soovib hoolekogu arvamust.  

 

Otsustati, et dokument saadetakse tagantjärgi hoolekogu liikmetele, kes kujundavad oma 

seisukohad nädala jooksul.  

 

2. Jätk tasuliste ringide ja inglise keele õppe teemale. 

Oktoobris kohtuti lastevanematega ning sõlmiti järgnevad kokkulepped: kool võimaldab 

2018/19 õa-l 2. klassi õpilastele inglise keele suulist eelkursust (tasuliste) ringitundidena; 

linnalt hakatakse taotlema luba ringitunni avamiseks; jaanuaris viiakse läbi 1. klassi 

lastevanematele teavitamine inglise keele ringi töö alustamise kohta 2. klassi õpilastele; 

saadud andmete põhjal moodustatakse õpperühmad; inglise keele õppe arendamine 

võetakse kooli arengukava koostades tähelepanu alla. (Lisa 1)  

M. Tõitoja teatas, et 1. klassi lastevanematega tehtud küsitluse põhjal  45 lapsevanemat 

150-st  avaldasid soovi osaleda järgmisel aastal avatavas inglise keele ringis.  

K. Tümanoki huvitas, et mis saab edasi? Kas 3. klassis minnakse õppega edasi või 

alustatakse üheskoos nii nagu õppekava ette näeb?  

R. Tomera: Antud huviring ei taga, et 3. klassist minnakse õppega edasi. Kuna kool pole 

iseenesest inglise keele õpetamise vastu, vaid puuduvad lisaressursid (Lisa 2), siis on vaja 

kooliga jätkata arutelusid, kuidas lahendada ressursiprobleeme (õppekavad on täis, 

õpetajaid ei ole, ruumipuudus).  
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M. Tõitoja: Hetkel edasisi plaane ei ole.  

K. Veelmaa arvates olulist vajadust lisaõppeks ei ole, sest põhikooli eksami tulemused on 

riigi keskmisega samad.  

V. Paalaroosi arvates võiks edaspidi olla ka keeleklass, nii nagu praegu on tantsu- ja 

muusikaklass.  

 

Otsustati: jagatud info võeti teadmiseks.  

 

3. Algkoolimaja juurdeehituse plaanid. 

E. Fels teatas, et sellel aastal ei alustata ehitusega. Koolis on mitmeid ruume juurde tehtud. 

Sel aastal ja ka järgmisel aastal saab hakkama.   

M. Tõitoja: Väikeklasside (eritoe klasside) komplekteerimisel tuleb hoolikalt jälgida 

täituvust. Suurim probleem on garderoobi kappide ruumiga. Mittestatsionaarse õppe 

osakonnalt tuleb ära võtta ruume, tuues nad näiteks Põhjamaja õpetajate tuppa. Lisaruume 

tekitavad ka üks-ühele õpe. Võib-olla õnnestub Keila linna allasutustega teha koostööd, 

kus saaks toimuda üks-ühele õpe.  

M. Mathisen tunneb huvi, kas Pargimaja nn parkimisteema on lahendatud. E. Felsi arvates 

imet ei tee, suhtuda tuleb reaalselt. Midagi annab parendada. R. Tomera tegi ettepaneku 

kokku kutsuda ajurünnak koos kohtvaatlusega, kus võiksid osaleda Pargimaja õpilasi 

esindavad hoolekogu liikmed, kooli esindajad ja linnavalitsuse esindajad. M. Tõitoja lubas 

antud teemal vestelda Pargimaja lastevanematega.  

 

Otsustati: jagatud info võeti teadmiseks.  

 

4. Hoolekogu koolitused  

A. Noore ettepanek osaleda koolitustel. Vaata täpsemat infot siit. 

M. Mathisen: Kas koolitused aitavad? 

M. Liivand: Mida koolitused annavad? Kas see on seadusepõhine? 

H. Uustal on suhelnud koolitajaga. Ta tuleb kohale ja koolitab. Kas on huvi? Meie ootused?  

K. Allikmäe arvas, et koolituse võiks läbi viia õppeaasta alguses, sest hoolekogu koosseis 

muutub õa alguses.  

R. Tomera tegi ettepaneku kutsuda Rocca al Mare kooli hoolekogust inimene meile 

rääkima hoolekogu tööst. Hoolekogu on seal aktiivne.   

 

Otsustati: hoolekogu palub täiendavat infot koolituse sisu kohta.  

 

https://laps.ee/koolitused/
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5. Comlink OÜ pöördumine  

Keila Kooli koostööpartner Comlink OÜ soovib kooli aatriumisse (söögisaali ja 

administraatori laua vahetus läheduses) paigaldada iseteenindava kiirmüügi automaadi. 

Eesmärk on pakkuda kuuma (kohv, tee, kakao, kissell jm) ja külma jooki (gaasiga ja gaasita 

vesi, maitseveed, smuutid, jogurtid) ning võileibu, müslibatoone, pähklisegusid jm.       

(Lisa 3) 

 

Otsustati: kiirmüügi automaati võib paigaldada aga pakkuda ei tohi maitsevett.  

 

 

 

6. Kohapeal tõstatatud küsimused, seisukohad ja kooskõlastused. 

Keila Ühisgümnaasiumi ja Keila Kooli ühinemine.  

E. Fels teatas, et linnal on plaanis ühendada Keila Ühisgümnaasium ja Keila Kool. Õpilasi 

on hetkel statsionaarses õppes 170. 30% nendest on Keila linna lapsed, nt 1. klassis õpib 

13-st lapsest vaid 3 Keila linna last. Juhtimine muutub ühiseks. Tugevneb õppe kvaliteet. 

Avanevad võimalused huvitegevuseks.  

M. Mathisen: Kas ei ole oht, et Keila Kool liiga suureks läheb? 

M. Tõitoja: Oht ikka on, küsimus kas me oskame neid ennetada.  

 

E. Fels: Otsustamine toimub volikogus. Ühinemist plaanitakse sügisest 2018.  

 

H. Nurger: Kuidas hakkavad välja nägema sisseastumistingimused? A. Noor: Ühesugused.  

H. Nurger: Kuidas integreerida venekeelset last eesti kogukonda? E. Fels: Meil puudub 

pikem plaan, kuidas integreerida. Võtab aega.   

S. Pulk: Kui kaua me arendame venekeelset osa? Kas Keilale on kasulik?  

M. Liivand, kes on õppinud kakskeelses koolis, väidab, et ühinemine/integreerumine saab 

toimuda siis, kui õpe on ühises majas.  

H. Nurger: Kas Keilas lõpetatakse venekeelse hariduse andmine, kas ta oleks liiga 

ebapopulaarne? E. Fels: Kindlasti on.  

M. Mathisen: Kas on suund viia ka vene kooli lapsed suurde majja?  

K. Allikmäe: Juhtimiskulude kokkuhoiupoliitika? Kas Keilas peaks olema venekeelne 

haridus pikas perspektiivis?  Enno, kas sul on tänaseks vastused olemas?  

E. Fels: Meil tekib üks Keila kool. Juhtimiskompentents paraneb. Püüda integreerida. 

Arengukava koostamine käib ja see teema on seal sees.   

M. Mathisen: Teha tuleks ühine arengukava.  

S. Pulk ei saa täpselt aru, mis toimub. 

M. Liivand: Kogukonna kokkuhoidmine on oluline. Pakkuda lahendusi, mida venekeelne 

kogukond integratsioonis võidaks.  

E. Fels: Otsus peaks olema tehtud 1.märtsisks. 
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H. Uustal: Meil puuduvad venekeelsed spetsialistid. E. Fels on kindel, et võimalused 

vaikselt avarduvad.  

E. Fels: Gümnaasiumis on osad ained eesti keeles.  

S. Pulk: Kas juhtkond jääb samaks? E. Fels: Juhtkonnal koormus suureneb.  

M. Liivand: Kuna me tahame kokku hoida juhtimiskulusid, siis pole vaja integreerimisest 

rääkida.  

M. Tõitoja: Me ei tea, kui suur on meil järgmisel aasta venekeelne osakond. Kui volikogu 

ütleb, et jah, me ühendame koolid, siis on meie kohustus see ellu viia.  

 

Otsustati: info võeti teadmiseks ja kohanetakse muudatustega.  

 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 26. veebruaril 2018, kell 17.30.   

 

LISAD: 1. Kokkulepped 30.10.2018.   

              2. Inglise keel 2.klassis.  

              3. Comlink OÜ pöördumine kooli juhtkonna ja hoolekogule 10.01.2018.   

 

 

Märt Mathisen                 Raili Haugas  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


