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Koosolek algas kell 17.40 ja lõppes 19.15.
Koosolekut juhatas Viljar Paalaroos.
Koosolekut protokollis Raili Haugas.
Koosolekul osalesid:
1) Hoolekogu liikmed: Maie Liblik (1.kl esindaja) - veebis, Veljo Reinik (2.kl esindaja),
River Tomera (3.kl esindaja) – saabus 18.10, Viljar Paalaroos (4.kl esindaja), Peteri
Grauen (5.kl esindaja), Sirje Pulk (7.kl esindaja), Kaja Kisel (9.kl esindaja), Anneli
Pärlin (10.kl esindaja), Andrus Loog (12.kl esindaja), Raili Haugas (õppenõukogu
esindaja IV kooliastmes), Karmo Tihane (vilistlaste esindaja) - veebis, Eike Käsi
(koolipidaja esindaja),
2) Kutsutud külalised: Mait Tõitoja (kooli direktor).
Koosolekult puudusid), Helen Püümann (6.kl esindaja), Märt Mathisen (8.kl esindaja), Lea
Pisa (11.kl esindaja), Mirjam Pärtel (õppenõukogu esindaja I kooliastmes), Heli Israel
(õppenõukogu esindaja II-III kooliastmes), Kaarel Allikmäe (kooli toetava organisatsiooni
esindaja), Pauli Nathan Jürgens (õpilaste esindaja), Kathreen Trolla (õpilaste esindaja).

PÄEVAKORD
1.
2.
3.
4.

Pargimaja ja Loodemaja juurdeehitus
Keila Kooli eelarve
Õpilaste arvude kinnitamine klassides 2020/2021 õa-l.
Valmisolek 2020/2021 õa-ks.

1. Pargimaja ja Loodemaja juurdeehitus
M. Tõitoja: Hakkame sisenema ühest uksest – Pargimaja peauksest, ka Loodemaja (u 2 kuud).
Septembri esimesel nädalal ehitust ei toimu. Kui saabub konkreetne ajakava, siis saab öelda,
mismoodi ehitus jätkub. Jalgratta parkimise võimalus Pargimaja ja Loodemaja juurest kaob ära.
Õpetajad saavad autod parkida Põhjamaja parklasse ning Põhjamaja õpetajad saavad parkida
KEK-i parklasse.
Toimub arutelu.
Hoolekogu otsus/ettepanek linnale:
1)
2)
3)
4)
5)

Tagada koolimajja kaks sissepääsu.
Leida koht rattaparklale, nt autotee kõrval olevale haljastusalale.
Võimaldada õpetajatel oma autosid parkida lauluväljakule.
Muuta liiklus ühesuunaliseks Paldiski mnt-lt Männiku tänavani.
Kui valmib ehitustööde konkreetne ajakava, siis sellega koos edastada lapsevanematele
ja õpetajatele vastav liiklusskeem, sh autode, jalgrataste, tõukerataste parkimiskohtade
asukoha tähistustega.
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2. Keila Kooli eelarve
Ülevaate annab M. Tõitoja
Hoolekogu otsus: Info võeti teadmiseks.

3. Õpilaste arvude kinnitamine klassidesse, kus on seadusest rohkem õpilasi.
M. Tõitoja annab teada, et 2020/2021 õppeaastast on soov avada kuus klassi, kus on õpilasi
rohkem kui seadus seda lubab. Need on: 1.b klass 25 õpilast
4.d klass 25 õpilast
6.e klass 13 õpilast (tõhustatud toega klass)
7.d klass 25 õpilast
8.b klass 25 õpilast
8.c klass 25 õpilast
Hoolekogu otsus: Kõik hoolekogu liikmed on poolt.

4. Valmisolek 2020/2021 õa-ks.
M. Tõitoja: 10. klassides on 68 õpilast 72-st. 10.klass alustab moodulõppega, 11. ja 12. klass
jätkavad suunaõppega. Kõik tunnid on õpetajatega kaetud.
R.Tomera: Kuidas on tagatud sööklas hügieen?
R. Haugas: Õpilased peavad enne toidu võtmist käsi pesema. Sööklas on õpetajad, kes neid
jälgivad ja suunavad. Enne toidu võtmist mööduvad kõik õpilased kraanikausside juurest.
A.Loog täpsustab, et nakkus covid levib õhu kaudu. Soovitab koolis võtta kasutusele
termomeetrid. Nohu ja köhaga kooli ei tule, ka õpetajad. Kehalise kasvatuse tunde läbi viia
õues, nii palju kui võimalik.
Hoolekogu otsus: Info võeti teadmiseks.

Viljar Paalaroos
hoolekogu aseesimees

Raili Haugas
hoolekogu sekretär
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