KEILA KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Ehitajate tee 1, Keila
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Koosolek algas kell 17.30 ja lõppes 19.50.
Koosolekut juhatasid Märt Mathisen ja Viljar Paalaroos.
Koosolekut protokollis Raili Haugas.
Koosolekul osalesid:
1) Hoolekogu liikmed: Maie Liblik (1.kl esindaja), River Tomera (3.kl esindaja), Viljar
Paalaroos (4.kl esindaja), Helen Püümann (6.kl esindaja), Sirje Pulk (7.kl esindaja),
Märt Mathisen (8.kl esindaja) – lahkus 18.50, Kaja Kisel (9.kl esindaja), Anneli Pärlin
(10.kl esindaja), Andrus Loog (12.kl esindaja), Mirjam Pärtel (õppenõukogu esindaja I
kooliastmes) – saabus 18.30, Heli Israel (õppenõukogu esindaja II-III kooliastmes),
Raili Haugas (õppenõukogu esindaja IV kooliastmes), Pauli Nathan Jürgens (õpilaste
esindaja), Eike Käsi (koolipidaja esindaja).
2) Kutsutud külalised: Mait Tõitoja (kooli direktor), Helen Pert (kooli 7.-9. klasside
õppealajuhataja), Ahti Noor (kooli gümnaasiumi õppealajuhataja)
3) Vaatleja: Terje Rämmel
Koosolekult puudusid hoolekogu liikmed Veljo Reinik (2.kl esindaja), Peteri Grauen (5.kl
esindaja), Lea Pisa (11.kl esindaja), Karmo Tihane (vilistlaste esindaja), Kathreen Trolla
(õpilaste esindaja), Kaarel Allikmäe (kooli toetava organisatsiooni esindaja).
PÄEVAKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kooli kodukord (Lisa 1).
Põhikooli õppekava (Lisa 2).
Keila Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (Lisa 3)
Eelarve 2020 (Lisa 4).
Pargimaja puhvet (Lisa 5).
Kohapeal tõstatatud küsimused/ettepanekud.

Vastavad dokumendid (Lisad 1-5) on eelnevalt saadetud kõikidele hoolekogu liikmetele kooli
direktori Mait Tõitoja poolt.

1. Kooli kodukord
Kooli kodukorrast (Lisa 1) annab ülevaate Ahti Noor.
Toimub arutelu.
Hoolekogu ettepanekud.
1) Muuta punkti 1.6 sõnastust järgnevalt: Keila Kool koosneb pargimajast/loodemajast
(aadressiga Pargi 2, Keila) ja põhjamajast (aadressiga Ehitajate tee 1, Keila).
2) Muuta punkti 12.4 sõnastust järgnevalt: Kontrollijad on kooli direktori käskkirjaga
kinnitatud kooli töötajad.
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3) Asendada punktides 3.12 ja 13.7 sõna õppejuht sõnaga õppealajuhataja.
Hoolekogu otsus: Kiidame kodukorra heaks.

2. Põhikooli õppekava
Kooli põhikooli õppekavast (Lisa 2) annab ülevaate Helen Pert.
Toimub arutelu.
Hoolekogu ettepanek – muuta punktis 3.1 alapunkt (klass jagatakse rühmadeks võõrkeelte
õpetamiseks, kui klassis on 22 või rohkem õpilast) järgnevalt: klass jagatakse rühmadeks
võõrkeelte õpetamiseks üldjuhul, kui klassis on 20 või rohkem õpilasi.
M. Liblik: 1.kl lastevanemad soovivad õpilastele võõrkeeleõppe võimaldamist võimalikult
varases eas:
a) inglise keele õppe alustamine vähemalt alates 2. klassist
b) vene keele õppe alustamine vähemalt alates 4. klassist
M. Tõitoja: Õppekoormus ei luba lisatundi juurde panna.
A. Loog: Tänapäeval pole inglise keele õpe probleemiks.
M. Mathisen: Kui on sisemine motivatsioon olemas, siis ringitunnina saaks toimida.
R. Tomera: Möödunud õppeaastal inglise keele õpe ringina ei toiminud.
M. Pärtel: Meil on alustatud inglise keele õppega 2.klassist, kuid 6.klassi lõpuks olid tulemused
samad, kui õpilane alustas 3.klassist.
H. Pert: 6.klassis on inglise keelt 1 tund juurde lisatud (nüüd 3 tundi nädalas)
R. Tomera: Ei meeldi õppekava.
M. Liblik: Pooldan inglise keele õppe alustamist 2. klassist.
M. Mathisen: Inglise keele teemat oleme arutanud ka varasematel koosolekutel. Me ei näe suurt
vajadust inglise keele õppe alustamist 2.klassist.

H. Pert: Hindamise korras lisandus juurde punkt 5.10.1 (Sõnalist hindamist rakendatakse
kolmandas klassis liikumisõpetuses).

Hoolekogu otsus: Hoolekogu liikmed (välja arvatud R. Tomera ja M. Liblik) kiidavad
õppekava heaks.

3. Keila Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
Antud dokumendist (Lisa 3) annab ülevaate Ahti Noor.

Hoolekogu otsus: Kiidame dokumendi heaks.
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4. Eelarve 2020
Eelarvest annab ülevaate Mait Tõitoja (Lisa 4).
Toimub arutelu.
Hoolekogu otsus: Võtame info teadmiseks.

5. Pargimaja puhvet
M. Liblik: 1.kl lastevanematele on arusaamatu, miks on pargimajas puhvet, kuigi söökla on
olemas ja lapse toitlustus on koolipäeva sees tagastud. Mureks on ka puhvetis pakutav
menüüvalik, kus rõhk on ebatervislikul toiduvalikul (maiustused, magusad joogid jms).
Enne hoolekogu koosoleku toimumist saatis Pargimaja toitlustaja OÜ Päikseketas esindaja
Tiina Erm hoolekogule vastuse (Lisa 5), milles antakse teada, et ollakse valmis katsetama uue
ja tervisliku koolipuhveti valikuga märtsikuus ning palutakse hoolekogult luba jäätise müümise
jätkamisega, mida saab osta alles peale tundide lõppu. Pärast testperioodi tehakse kokkuvõte
ning informeeritakse hoolekogu.
Toimub arutelu.
Hoolekogu eesmärk ei ole puhvet kinni panna, vaid kohandada müügivalikut tervislikumaks.

Hoolekogu otsus: Tunnustame puhveti pidaja valmisolekut ja lubame märtsikuu jooksul müüa
kooli puhvetis Tervise Arengu Instituudi poolt väljatöötatud soovitusliku juhendi järgi tooteid.
Jäätise müük võib jätkuda vastavalt Teie (Tiina Erm) poolt viidatud Tervisenõukogu kirjale.
Pärast testperioodi palume puhveti pidajalt kokkuvõtet, mis tuleks saata nii kooli direktorile kui
ka hoolekogule.

6. Kohapeal tõstatatud küsimused/ettepanekud.
M. Liblik: 1.kl lastevanemad on tõstatanud teema - Võimaldada õpilastele läbi mängu
või muusarnase sotsiaalse tegevuse kaudu enesejuhtimise õpetust, et paremini toime tulla
nii koolialguse muutustega kui ka parendada edaspidist enesega hakkamasaamist, käitumist kui
üldiseid sotsiaalseid oskuseid ning emotsioonidega toimetulemist.
M. Pärtel: Antud teema on üldainega kaetud.

Hoolekogu otsus: Võtame info teadmiseks.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 6. aprill 2020 algusega kell 17.30.
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LISAD: 1. Kooli kodukord
2. Põhikooli õppekava
3. Keila Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
4. Eelarve 2020
5. Pargimaja puhvet

Märt Mathisen
hoolekogu esimees

Raili Haugas
hoolekogu sekretär

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/
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