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1. Direktori ülevaade.
2. Hoolekogu liikmete küsimused.
1. Direktori ülevaade
Loo Keskkooli direktor Ants Rebane andis ülevaate mitmest hetkel päevakorras olevast
küsimusest:
- 1. klassi vastuvõtt (sügisel tuleb kolm esimest klassi);
- 10. klassi vastuvõtt (sügisel tuleb kaks kümnendat klassi; huvi Loo Keskkooli õppima
asumise vastu oli väga suur ja huvilisi oli ka paljude ümberkaudsete omavalitsuste
koolidest);
- vajadus teha muudatusi õppekavas (luuakse kaks erineva õppesuunaga 10. klassi) ja 10.
klassidesse vastuvõtmise korras (kuna koolil võib jääda puudu ruumist juhul, kui ka
järgnevatel aastatel tuleks kaks 10. klassi, on sellega seoses vaja vastuvõtmise kord üle
vaadata);
- uued töötajad ja ametikohad, mis vajavad täitmist (paljudele ametikohtadele on töötaja kas
leitud või peaaegu kindel – nt klassiõpetaja, matemaatikaõpetaja, inglise keele õpetaja, 0,5
ametikohaga psühholoog; leida on vaja nt abiõpetajaid);
- sügisest avatakse neljas haridusliku erivajadusega (HEV) laste klass (tegelikkuses on
vajadus aga rohkemate klasside järele, kuna lasteaiast tuleb palju HEV-lapsi);
- ühes teises Jõelähtme valla koolis tõstatati küsimus selle üle, et kas naasta nelja
koolivaheaja süsteemi juurde, kuid Loo Keskkool on seisukohal, et kui selleks ei ole väga
olulist põhjendust, jäädakse praeguse viie vaheajaga süsteemi juurde (hoolekogu liikmed
olid sellega päri);
- distantsõppel said lapsed reeglina väga hästi hakkama ja koolis on ka mitmeid medaliga
lõpetajaid;

-

koolipere on rahul iganädalaselt ilmuva uudiskirjaga (uudiskiri sai ka hoolekogu liikmetelt
kiidusõnu).

1-4/11-1 Otsustati:
Hoolekogu võttis saadud informatsiooni teadmiseks ja andis nõusoleku suvel e-koosoleku
korras õppekava ja 10. klassi vastuvõtmise korra üle arutleda.
2. Hoolekogu liikmete küsimused
Tõstatus küsimus selle kohta, et kui olulises mahus aidatakse lapsi, kes vajavad aitamist, siis
kuidas on lood andekate laste toetamisega (õpetajatel kulub suur osa energiast nende peale, kes
ei saa hakkama ja need, kes teevad oma asjad kiiresti ära, peavad teiste järgi ootama). Erinevalt
koolidest, kus on nt olemas just andekamatele lastele mõeldud väikeklassid, Loo Keskkoolis
sellega olulisel määral ei tegutseta. Ent direktor kinnitas, et tegemist on teemaga, mille peale
tuleb edaspidi mõelda.
Hoolekogu liikmeteni on jõudnud jätkuvalt signaale selle kohta, nagu koolimaja renoveeritud
ventilatsioonisüsteem ei toimiks nii, nagu vaja (mõnes klassis tundub ventilatsioon olevat
puudulik, samas teises klassis puhub liiga palju). Direktori sõnul on selliseid probleeme küll ja
ventilatsiooniga on seis kõige halvem pigem teise korruse koridoris. Klassides mõõdetakse ka
CO2 taset ja need näitajad ei ole olnud üle lubatud piiri. Ventilatsiooniga seonduv on antud
ülesandeks kooli majandusjuhatajale ja lisaks käib kord kvartalis spetsialist ka süsteemi
hooldamas.
Mitmed aasta jooksul hoolekogus päevakorral olnud küsimused tulevad arutluse alla ka sügisel
– ventilatsioonisüsteemi toimimine, muukeelsete lastega seotud küsimused jne.
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