KEILA KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Ehitajate tee 1, Keila
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Koosolek algas kell 17.00 ja lõppes 19.30.
Koosolekut juhatas Märt Mathisen
Koosolekut protokollis Marge Kannel
Koosolekul osalesid:
1) Hoolekogu liikmed: Sille Kroon (1.kl esindaja), Maie Liblik (2.kl esindaja), Veljo
Reinik (3.kl esindaja), River Tomera (4. kl esindaja), Viljar Paalaroos (5.kl esindaja),
Helen Püümann (7.kl esindaja), Sirje Pulk (8.kl esindaja), Märt Mathisen (9.kl
esindaja), Kaja Kisel (10.kl esindaja), Anneli Pärlin (11.kl esindaja), Julia Guljajeva
(loodemaja õpetajate esindaja), Valeri Barvinok (loodemaja lastevanemate esindaja),
Marge Kannel (õppenõukogu esindaja II-III astmes), Birgit Kanne (II-III astme
õpetajate esindaja), Maarja Tuul (õppenõukogu esindaja I kooliastmes,) Kaarel
Allikmäe ( kooli toetava organisatsiooni esindaja) - veebis, Eike Käsi (koolipidaja
esindaja),
2) Kutsutud külalised: Ahti Noor (IV astme õppejuht), Jelena Mihhejeva (loodemaja
õppejuht), Heli Uustal (II astme õppejuht)
3) Külalised: Terje Rämmel (linnavalitsus),
Koosolekult puudusid), Peteri Grauen (6.kl esindaja), Lea Pisa (12.kl esindaja), Kristopher
Muraveiski (õpilaste esindaja), Richard Nurmela (õpilaste esindaja), Karmo Tihane
(vilistlaste esindaja), Mait Tõitoja (Keila Kooli direktor).
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Ülevaade õppeaasta algusest.
Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.
Sekretäri valimine.
Õpilaste arvude suurendamine klassides (4.a kl).
Kooli eelarve projekt aastaks 2021.
Ülevaade koolide ühendamisest. (Jelena Mihhejeva)
Mõtteid hoolekogu ja lastevanemate koolitamisest.
Muud teemad.

1. Ülevaade õppeaasta algusest.
Ahti Noor annab lühiülevaate õppeaasta algusest. Hübriidtunni sisust ja toimimisest.
Kui õpilane on väga haige, siis ei pea ta tunnis osalema. Juhul, kui õpilane on
võimeline tunnis osalema, siis selleks on loodud talle võimalus.
Õpetajad on olemas. Struktuuri järgi on täitmata õppetöökorraldaja ametikoht.
Hoolekogu otsus: info võeti teadmiseks.
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2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Ettepanek valida hoolekogu esimeheks Märt Mathisen
Hoolekogu otsus: hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Märt Mathisen
Ettepanek valida aseesimeheks Viljar Paalaroos.
Hoolekogu otsus: hoolekogu aseesimeheks valiti ühehäälselt Viljar Paalaroos.
3. Sekretäri valimine
Ettepanek valida sekretäriks Marge Kannel.
Hoolekogu otsus: sekretäriks valiti ühehäälselt Marge Kannel
4. Õpilaste arvude suurendamine klassides. (4.a kl)
A. Noor: Lapsevanema avalduse alusel soovib lapsevanem viia oma lapse 4.a klassi.
Hoolekogu otsus: hoolekogu liikmed on ühehäälselt poolt.
5. Kooli eelarve projekt aastaks 2021.
A.Noor: Ülevaade kooli 2021.a eelarve projektist, mis on saadetud teile ka meilile. Siit on
puudu riigi poolt tulev sihtotstarbeline toetus. Nähtavas eelarves 2 miljonit on suures osas
kohaliku omavalitsuse raha. 2 miljonist ca 58% on majanduse kulud. Teine suurem kulu ehk
siis ca pool miljonit on töötasu ametikohtade järgi, mis puudutab KOV-i poolt makstavat
töötasu. 14% on koolilõuna 273 000 eurot. See raha tuleb riigilt. Keila linn lisab siia omalt
poolt juurde. Alates 1.septembrist 2021 saavad tasuta lõunat lisaks 1.-8.klassile ka 9.klass.
Kõige suurem muudatus on töötajate töötasus, milles on märkimisväärne kasv. See ei tähenda
seda, et õpetajate töötasu tõuseb. Lisandunud on loodemaja töötajate töötasu.
M. Mathisen: Kas uue maja lisandumisega kaasnev kajastub juba ka siin eelarves?
A.Noor: Minu teada ei kajastu.
Kui võrrelda aastaid 2020 ja 2021, siis ujula ja Keila Tervisekeskuse rent on 2021.a 8000
eurot kallim. Vahe tuleneb sellest, et aastal 2020 oli reaalne kulu 144 000 eurot, sest kolm
kuud (märts, aprill, mai) kulusid ei olnud. 2021.a oleme planeerinud 198 000 eurot.
Digivahendite riistvara soetamine väheneb ligi 6000 euro võrra.
M. Mathisen: Kas selle aastal seoses koroonaviiruse COVID-19 levimisega toimus IT
vahendite juurde ost? Kas see jäi eelarve piiresse või suurendas eelarvet?
A.Noor: Jään vastuse võlgu, aga praegugi soetame digivahendeid. Näiteks seesama kaamera.
Hetkel on mõned koolis olemas, aga 20 on juurde tulemas. Kevadine olukord küll kiirendas
digivahendite soetamist.
M. Mathisen: Kas linnavalitsus toetas või leidis lisavahendeid digiseadmete ostmiseks või
soetati ainult kinnitatud eelarvest?
A. Noor: Ma ei oska sellele vasta. Kui see on oluline küsimus, lisame selle protokolli ja saame
uurida. Sellele saab siis vastata direktor koos IT juhiga.
M. Mathisen: See ei ole oluline, aga lihtsalt on huvitav teada.
S. Kroon: Kuidas tagatakse õpilastele vahendid, kui lapsed jäävad koju?
A. Noor: Meil vahendeid on, kuid puudu jääb õpetajate julgusest ja oskusest digivahendeid
kasutada. Kõik võtab aega. Riistvara ei ole kitsaskoht.
M. Liblik: Kuidas õpetajaid julgustate?
A. Noor: Teeme koolitusi. Mentorlus.
S. Kroon: Algkoolimajas ei kasutata hübriidlahendusi?
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A. Noor: Kõigil on see võimalus (pakkuda hübriidlahendust) olemas. Õpetaja saab kasutada
ka oma mobiili. Saab kasutada tahvelarvutit. Õpetajal peab olema kõigepealt motivatsioon ja
tahe. Kool leiab vahendid.
M. Liblik: Võrdse kohtlemise printsiip. Kas on ette näha aega, millal kõik õpetajad jõuavad
selleni, et hakkavad hübriidtunde tegema?
A. Noor: Loodame, et kunagi jõuame. Eelarvest veel. Suure tõusu on teinud meditsiinikulud,
et soetada maske ja suurendada desovahendite soetamist.
Hoolekogu otsus: 1. Paluda linnavalitsusel leida seoses koroonaviiruse COVID-19
levimisega lisavahendeid digivahendite soetamiseks ja koolituste läbiviimiseks, mis
suurendab õpetajate digipädevusi.
2. Eelarve projekt kiideti heaks.
6. Ülevaade koolide ühendamisest.
J. Mihhejeva annab ülevaate koolide ühendamisest. Ühinemine on toimunud sujuvalt ja
ilma suuremate probleemideta. Need hirmud, mis olid alguses, ei osutunud tõeks.
M. Mathisen: Suur tänu. Hea meel kuulda, et kõik on positiivselt laabunud.
Hoolekogu otsus: info võeti teadmiseks.
7. Mõtteid hoolekogu ja lastevanemate koolitamisest.
M. Liblik: Lähtusin direktori mõtteterast, kus ta toob välja mõtte lastevanemate
koolitamisest. Hoolekogu saab pakkuda lisandväärtuse andmist lastevanematele ja
koolile. Selle tõttu teen ettepaneku läbi teha Hoolekogu Baaskoolituse, sest see
võimaldab luua liikmete vahel enam ühist arusaama hoolekogust kui tervikust. Eesti
Lastevanemate Liit teeb häid koolitusi.
M. Mathisen: Olen nõus. Oluline, et kõik hoolekogu liikmed suudaksid kaasa mõelda.
Kõik lapsevanemad ei ole haridusspetsialistid. Olulised on koolitused. Meil on olemas
ka varasem tegevuskava, mille esialgu direktori abiga kokku panime. Hiljem sellesse
keegi midagi ei lisanud.
M. Liblik: Tuleks teha aasta lõikes tegevuskava, mis oleks konkreetsem. Aluseks
olekski baaskoolitus, kus paneme kokku ühise tegevuskava. Koolitus tuleks kõigepealt
teha ainult hoolekogule ja siis vaatame, kuidas edasi läheme.
A. Noor: Juhtkonnas arutasime seda. Mõni aasta tagasi tulime selle sama mõttega
hoolekogu ette sellega, kuid siis vajus see ära. Väga oluline, et hoolekogu nüüd ise
selle välja pakkus. Kool on igal juhul poolt. Teeks sellise ettepaneku, et esimese asjana
oleks vaja leida ühist aega, mis enamusele sobiks?
M. Liblik Esimene asi on see, et kas me tegelikult kõik koolitust vajame?
A. Noor: Kes oleks huvitatud sellisest koolitusest?
S. Kroon: Mina teen ettepaneku teha 1.kl vanematele eripedagoogika-alast koolitust,
kuidas ma saan kodus õpetada last lugema ja kirjutama. Kui 1.kl laps jääb koju ja ta ei
oska lugeda ega kirjutada, siis ei lapsevanem ei oska teda aidata. Koolitus oleks
mõeldud neile vanematele, kellel on õpiraskustega laps, kes vajab eripedagoogilist
lähenemist, et toetada raskustes perede ja kooli koostööd.
M. Mathisen: On oluline, et hoolekogus oleks olemas initsiatiivgrupp, kes hakkaks
ennast koolitama. Vaatame eelmise aasta tööplaani ja vajadusel korrigeerime seda.
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M. Liblik: Järgmisel hoolekogu koosolekul võiks olla baaskoolitus ühe päevakorra
punktina. Mis te arvate?
A. Pärlin: Kui me hakkame hoolekogu koolitama, siis toimub see kooli raha eest. Mida
me tahame ja kas me tahame? Peame olema päris ausad. Mina ei näe, et peaksin ennast
koolitama, aga ma saan aru, et selline vajadus võib osadel hoolekogu liikmetel olla.
Oluline on koolituspakkuja taust. Uurida teistelt koolidelt kui kvaliteetseid koolitusi
pakutakse.
H. Uustal: Lastevanemate Liit pakub Hoolekogu Baaskoolitusi.
M. Mathisen: Kas on vaja hoolekogu koolitada? Lepime kokku, et M. Liblik jagab
hoolekoguga koolituste infot. Kuidas hoolekogu töövõime oleks tõhusam? Tööplaan
läbi mõelda.
Hoolekogu otsus: Järgmise koosoleku päevakorda planeerida kooli juhtkonnal ühe
punktina Hoolekogu Baaskoolitus.
8. Muud teemad.
M. Liblik: Kool on saatnud teate, et Pargimaja uksed tehakse lahti kell 7.45. Kuid kui mõni
laps jõuab kooli ette kell 7.40 siis peavad nad ootama ukse juures, kus samal ajal tulevad
õpetajad, sisenevad majja oma võtmega aga lapsi sisse ei lase. Arvestades külmade ilmade
saabumist ja talve tulekut, siis ei saa aktsepteerida seda, et lapsed jäetakse maja ette
külmetama kuna kellaeg ei ole sealmaal.
M. Tuul: Johannes jõuab 7.40-7.45, siis saavad lapsed sisse.
Hoolekogu otsus: Seoses koroona tingimustega, avatakse uksed 7.45 nagu varasemal
koosolekul otsus vastu võetud.
V. Paalaroos: Pargimaja klassiruumide põrandate ja laudade pesu ei vasta nõuetele. Antud
teemaga küll juba tegeletakse, kuid olukord on ikkagi halb.
A. Noor: Keila Kooli juhtkonnas on antud teema laiemalt arutletud, mis puudutab just
ettevõtet Keila Vesi ja nende poolt pakutava teenuse kvaliteeti.
M. Mathisen: Kui on konkreetsed tervisekaitsenõuded, siis tuleb neid jälgida.
Hoolekogu otsus: Kutsuda järgmisse hoolekogusse haldusettevõtte Keila Vesi esindaja.
Palume haldusettevõttel Keila Vesi puudused kõrvaldada.
V. Paalaroos: Lastevanematelt on tulnud info, et Põhjamaja sööklas pakutavas toidus on
pidevalt juuksekarvu.
S. Pulk: Peale juuksekarvu pidi olema ka metalltükikesi. Sööklas pakutakse toorest kotletti,
toorest kartulit.
B. Kanne: Lastel on endil ka juuksed lahti, mille tõttu on toidu sisse juuksekarvu sattunud.
M. Mathisen: Kui on kvaliteedi probleem, siis tuleb kooli pidajal sööklat kontrollida.
A. Noor: Hoolekogu! Tulge ja ma teen teile lõuna välja, siis saate ise otsustada toidu
kvaliteedi üle. Õpetajad söövad erinevatel kellaaegadel.
H. Uustal: Meil on uus kokk. Kõik need probleemid, et kartul on kõva, tõepoolest on. Kahte
erinevat sorti suppi on: püreesupp ja tavaline supp. Seenesupp on püreesupp ja reeglina
valmistatakse seda pulbrist. Ükskord tegin märkuse, et supp on soolane ja mulle vastati, et
see pulber on juba soolane ja meie ei saa midagi teha.
Hoolekogu otsus: Probleeme on toidu kvaliteediga (küsimus ei ole maitses). Mismoodi
toimub linnavalitsuse poolt regulaarne kvaliteedinõuete kontroll? Kas on koostatud vastavad
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aktid? Kui antud toitlustajaga lõppeb leping, siis linnavalitsus, enne kui kuulutab välja uue
hanke, teeb koostööd hoolekoguga, mis omakorda teeb vajadusel ettepanekuid uutesse
hanketingimustesse. Antud teema käib mõlema maja kohta.
S. Pulk: Küsimus poiste kehalise kasvatuse tunniga. Lapsed ainult jooksevad või mängivad
jalgpalli. Kas võiks ka midagi muud teha?
H. Uustal: Üks õpetaja puudus oktoobri ja tuleb novembri alguses. Oli asendusõpetaja. See
võib tulla sellest. Kui õpetaja tuleb õpetaja tagasi, siis olukord muutub.
S. Kroon: Kas oleks võimalik avada üks 1.kl klassikomplekt õhtupoolses vahetuses? Osadele
vanematele sobiks oma töögraafiku tõttu rohkem see, kui tema laps käiks koolis õhtupoolses
vahetuses.
H. Uustal: Uue maja valmides võime seda teemat uurida.
V. Paalaroos: Kui kunagi tulevikus on oht, et õpilased ei mahu ära, siis võiks antud küsimust
kaaluda. Sellisel juhul tuleb teha küsitlus, kes on nõus, et tema laps õpib õhtupoolses
vahetuses.
Hoolekogu otsus: Info võeti teadmiseks.
S. Kroon: Esimeste klasside lastevanemate poolt on küsimus: kas on seadusele vastav, et
jaanuaris tahetakse teha koduõpe nädal aega?
Vanemad on praegu selle kahe päevaga väga stressis juba, sest 1.klassi laps peab iseseisvalt
kell 8.15 sisse logima ja iseseisvalt ülesannet lahendama.
Hoolekogu otsus: Lapsevanemad annavad konkreetsele klassijuhatajale kahe päeva
(15.-16.okt) kohta tagasiside.

Märt Mathisen
hoolekogu esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

Marge Kannel
hoolekogu sekretär
/allkirjastatud digitaalselt/
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