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Koosolekul osalesid:
1) 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), Marge Kannel (õpetajate esindaja IV kooliastmes), Eike Käsi
(koolipidaja esindaja), Leelo Tamkivi (õpetajate esindaja I kooliastmes), Karl Kajak,
Karmo Tihane (kooli toetava organisatsiooni esindaja).
.

Koosolekult puudusid: Jaanus Gross (7. kl esindaja), River Tomera (5. kl esindaja), Richard
Nurmela, Birge Kanne (õpetajate esindaja III kooliastmes), Julia Guljajeva (õpetajate esindaja
loodemajas),
PÄEVAKORD
1. 5a klassi õpilaste arvus suurendamine 25 õpilaseni.
2. Hoolekogu järgmine koosolek.
1. 5a klassi õpilaste arvu suurendamine 25 õpilaseni.
Aluseks on õppejuhi Heli Uustali sellekohane avaldus 31. jaanuarist 2022. a Keila Kooli
direktorile.
Tõsta 5.a klassi (24 õpilast) piirnorm (1 õpilase võrra ) 25-le.
Põhjuseks õpilase klassivahetus (kiusamise tõttu).
PGS § 26. Põhikooli õpilaste arv klassis ja õpperühmas
(1) Klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast. Kui õpe on korraldatud
õpperühmadena, kohaldatakse ka õpperühmadele klassi täitumuse ülemist piirnormi.
(2) Kooli pidaja võib kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirnormidest
väiksema klassi täitumuse ülemise piirnormi.
(3) Kooli pidaja võib erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada
õpilaste arvu üle käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirnormi üheks õppeaastaks
konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud.
Hääletada sai 9. veebruarist kuni14. märtsini.
Hääletamise tulemus:
Kokku hääletas 16 liiget.
14 poolt ja 2 vastu.
Vastu hääletamise seisukohad: Mida suurem on klassi komplekt seda vähem suudavad ōpetajad
iga ōpilasega individuaalselt tööd teha

Meil on viiendaid klasse, kus meil ei ole 24 õpilast klassis ja kus meil on uutele õpilastele vabu
kohti.
Kui tegemist on tantsuhuvi põhjusel klassiga liituda soovijaga siis võiks klassi suunitlusele
mittevastavad õpilased eelnevalt tavaklassidesse suunata.
Hoolekogu otsus: Suurendada õpilaste arvu 5a klassis 25 õpilaseni.
3. Hoolekogu järgmine koosolek võiks toimuda juunis.

Märt Mathisen
hoolekogu esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

Marge Kannel
hoolekogu sekretäri asemel
/allkirjastatud digitaalselt/

