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Koosolek algas kell 17.30, lõppes 20.30.
Koosolekut juhatas Märt Mathisen
Koosolekut protokollis Birge Kanne
Koosolekul osalesid:
Hoolekogu liikmed: Märt Mathisen (1. kl esindaja), Kaarel Allikmäe (2.kl esindaja), Piret
Raudjärv (3. kl esindaja), Raul Rukis (4. kl esindaja), Viljar Paalaroos (6. kl esindaja), Peteri
Grauen (7. kl esindaja) Ermo Soobik (8. kl esindaja), Sirje Pulk (9. kl esindaja), Kaja Korolev
(10. kl esindaja), Kaja Kisel (11. kl esindaja), Anneli Pärlin (12.kl esindaja), Birge Kanne
(õpetajate esindaja II ja III kooliastmes), Marge Kannel (õpetajate esindaja IV kooliastmes),
Eike Käsi (koolipidaja esindaja), Leelo Tamkivi (õpetajate esindaja I kooliastmes), Julia
Guljajeva (õpetajate esindaja loodemajas), Richard Nurmela (õpilaste esindaja), Kadri Käpa,
Karl Kajak, Karmo Tihane (kooli toetava organisatsiooni esindaja), Ahti Noor (IV astme
õppejuht), Mait Tõitoja (Keila Kooli direktor).
Liikmete ühehäälsel nõusolekul: esimees Märt Mathisen, aseesimees Peteri Grauen
PÄEVAKORD
1. Kodukord
2. Õppekava muudatus gümnaasiumi osas.
3. Üleminekueksami nõuded, läbiviimise tingimused ja kord
4. Kooli eelarve 2022.
5. Hoolekogu liikmete poolt algatatud küsimuste arutelu.

1. Kodukord
Ahti Noore ülevaade kodukorrast (kodukord ning tehtud muudatused eelnevalt saadetud
hoolekogu liikmetele meili teel tutvumiseks).
Pargimaja ja Loodemajaga seotud täpsustused sisse viidud kodukorra muudatustesse.
Erisus postkasti saadetud muudatusettepanekus: turvalisus, punkt 5.2. distantsõppele
suunamine. Märkus: distantsõppele koostatakse oma kord, mis kodukorras viitab sellele
dokumendile.
Hoolekogu otsus: Ühehäälselt poolt
2. Õppekava muudatus gümnaasiumi osas
Ahti Noore ülevaade muudatustest.
Punkt 3.1. õppekorraldus statsionaarses õppes.
Moodulid- õppekorraldusestruktuur on sarnane varem vastuvõetud muudatustele. Muudatus
sisaldab 11.klassi II poolaasta sisekaitse 2 moodulit, mida pole võimalik edaspidi pakkuda
(koostöös Sisekaitseakadeemiaga oli Keila Koolil vastav leping, Sisekaitseakadeemia ei toeta

moodulipõhist õpet, mis Keila Koolis on; koostöölepingus seda punkti kirjeldatud ei olnud,
oktoobris selgus). II poolaasta asendada EDUMUS-ga (14-15 kursust, mille vahel võimalik
valida). EDUMUS alustatud kursus tuleb lõpetada mooduli ja õppekava läbimiseks. EDUMUS
kursused tulevad eelarveliselt soodsamad, makstakse kinni Keila Kooli eelarvest, õpilase jaoks
on haridus tasuta. EDUMUS kursus ei eelda minimaalset osalejate arvu. TalTechiga
arenduskoostööd moodulõppe osas ei ole, kuid TalTech pakub kursusi, kus õpilastel on
võimalik osaleda ning saada ainepunktid arvestatud. Märkus: miinuseks- EDUMUS pakub
kursusi koolideüleselt, kursused toimuvad peale aktiivse õppetöö aega; õpilane peab arvestama
ja olema teadlik, et õppetegevus toimub ka peale Keila Kooli õppetegevust.
Punkt 5. uurimuste ja praktiliste tööde tegemine.
Hoolekogu liikmetele enne koosolekut meili peale saadetud, muudatusi oli väga palju
(struktuur, konkreetsemalt ära kirjeldatud praktilise töö osa, konkreetsemalt hindamine lahti
seletatud). Loominguliste tööde puhul nõuded lahti kirjutatud tööde teostamise korras, ka
loomingulise töö kirje peab andma eelkogemuse bakalaureuse töö tegemiseks ning sisaldama
teoreetilist lähenemist. Selles toetavad õpilasi õpetajad ja juhendajad.
Punkt 6. hindamiste korraldus
Järelvastamine, järeltööde sooritamine. Kui põhitöö ajal puudutakse, siis järeltööd tegema
minnes ei muutu see põhitööks, ametlikult on lubatud ühele tööle 1 järeltöö, mitte 2 ega enam
(vältimaks järeltööde järeltöid ehk lõputut järelvastamist). Gümnaasiumi RÕK sõnastab selle
seaduses, Keila kooli gümnaasiumi õppekavva toodi ka see sisse, et kui õpilane puudub, siis
teeb järeltöö ja seda enam parandada ei saa. Erandeid on võimalik alati teha kokkulepete ja
eriolukordade puhul. Hoolekogu jaoks küsimusi tekitav ja õpilaste suhtes ebaaus, hoolekogu
liikmete ettepanek: igal õpilasel peab olema 2 võimalust, ka siis kui puuduvad ehk võimalus
teostada nii põhitöö kui järeltöö.
Hoolekogu otsus: hoolekogu liikmed annavad heakskiidu nimetatud esimese kahe punkti
muutmise juures, vaidlusaluse punkti 6. hindamiste korraldus ümber sõnastada hoolekogu
ettepanekul.
3. Üleminekueksami nõuded, läbiviimise tingimused ja kord
8. ja 10. klassi üleminekueksamid. Üleminekueksamid annavad eksami tegemise kogemuse ja
võimaluse eksamiteks harjutada.
Ettepanek: kui on mõne ülikooli juures täismahus kursuse läbinud, vabastada
üleminekueksamist (soodustada rohkem ülikoolide juures kursuste läbimist).
Hoolekogu ettepanek: olümpiaadidel saavutatud 1-5 koha tulemuste järgselt saadav
üleminekueksami teostamise vabastus võiks jääda korda sisse. Motiveerib olümpiaadidel
käimist, soodustab kooli maine ja nime tegemist.
Hoolekogu otsus: dokumendi sõnastus heaks kiidetud, vastu Marge Kannel- ettepanek
üleaineliselt olümpiaadiga vabastada üleminekueksamitest.
4. Kooli eelarve 2022
Mait Tõitoja ettekanne.
Töötasu määrad, Vabariigis õpetajate palgatõus 7,3%, Keila Koolis õpetajate palgatõus 4,1%,
vastavus kvalifikatsioonile mõjutab palgatõusu %. Põhjendatud võimalustest ja riigi poolt
tehtud eraldustest. Keila Kooli õpetajate keskmine palk on kõrgem riigi keskmisest. Keila linn
õpetajate palgatõusu juurde ei panusta, linna panus tuleb tugipersonali jt. palkade
korrigeerimisega. Linnal on kooli laienemisega olnud suured väljaminekud, mistõttu ei toeta
õpetajapalga juurde maksmist, kõik õpetajate palgad püütakse katta riigivahenditest. Volikogus
on juttu olnud, et linn ei maksa juurde, sest tase on saavutatud. Aga hoolekogu võib alati teha

ettepaneku, et õpetajate töötasu tõsta, mis finantseeritakse linna eelarvest. Õpetaja palga teemad
võtta arutlusse järgmistel koosolekutel. Klassijuhatajate töötasu 135 eurolt 180 eurole. Eelarve
linnavalituses lugemisel, tarifikatsioon koos ja valmis esitamiseks linnavalitsusele. Eelarve
ridade üksikkokkuvõtted arutusel edaspidi järgmistel koosolekutel. Halduskulud üks suuremaid
kuluartikleid, majandamine uutes Pargimaja tingimustes, tuleb tõenäoliselt lisaeelarvest
lisavahendeid taotleda (5000 ruutu klassiruume, võimla, söökla jm, hetkel kuluprognoos
teadmata).
Hoolekogu otsus: info võeti teadmiseks hoolekogu liikmete poolt.
5. Muud küsimused


Kokkulepped järgmise hoolekogu koosoleku toimumiseks veebruaris- märtsis, et jätkata
teemadega, mis jäid arutamata. Hoolekogu esimehe ettepanek: kohtuda enne veebruari
talvevaheaega, 9.02. 2022 kell 17.30; hoolekogu koosolek võiks toimuda Pargimajas
koos uue juurdeehituse ekskursiooniga.
 Täitmata õpetajate ametikohad ning õpetajate lahkumine. Personaliküsimused on
tundlikud teemad, töölepingute lõpetamise info avalikult ei ole eetiline. Hoolekogu
liikme ettepanek: õpilaste soovil võiks teavitada neid õpetajate lahkumisest
(psühholoogiliselt kurnav ja muserdav saada teada, kui õpetaja on juba lahkunud).
Hoolekogu otsus: info võetud teadmiseks hoolekogu liikmete poolt.
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