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Päevakord: 

1. Õppekava muudatuse kinnitamine. 

2. Nõusoleku andmine õpilaste piirarvu ületamisele kolmes klassikomplektis. 

3. Direktori ülevaade. 

4. Jooksvad küsimused (kooliõde, koolitoit). 

 

1. Õppekava muudatuse kinnitamine 

Direktor edastas hoolekogule kinnitamiseks õppekava muudatuse. Õppekavasse lisanduks 

punkt 8.8.2 (6): „Kooliastme hinnet ei panda välja kui kursuse (kursuste) hinne (hinded) on 

mitterahuldav(ad)“. Direktori selgituse järgi võimaldab praegune kord lõpetada 12. klassi ka 

nii, et õpilane vaid nt ühte kursust hõlmava õppeaine töös ei osale (saades mitterahuldava 

hinde). Lõpuklassi koormus võimaldab õppetöös osalemist ja see ei ole põhjus mõnede ainete 

õppimata jätmiseks. Uue lisatava punkti alusel ei ole võimalik juhul, kui õpilasel on ka ühe 

kursuse hinne mitterahuldav, kooliastme hinnet välja panna. 

1-4/12-1 Otsustati: 

Hoolekogu kinnitas õppekava muudatuse ühehäälselt. 

 

2. Nõusoleku andmine õpilaste piirarvu ületamisele kolmes klassikomplektis. 

Direktor tegi hoolekogule ettepaneku suurendada 2021/2022 õppeaastaks Loo Keskkooli II ja 

III kooliastme õpilaskohtade piirmäära 27 õpilaseni. Ettepanek puudutas konkreetsemalt 6A 

klassi (26 õpilast), 6B klassi (27 õpilast) ning 9A klassi (27 õpilast). Ettepaneku järgi on 

klassiruumides ohutus- ja tervisekaitsenõuded täidetud. 

Et hoolekogu on varasemalt olnud seisukohal, et õpilaste piirarvu suurendamist ei soosita, 

küsiti direktorilt selgitust. Selgituse järgi tuli neisse klassidesse juurde üks õpilane rohkem, 



kui õpilasi sealt ära läks. Juurde tulnud õpilased on kõik kooli lähipiirkonnast ja sel põhjusel 

võeti nad ka klassidesse vastu. Teistest piirkondadest ja omavalitsustest lapsi enam juurde ei 

võeta (küll tehti seda 5-7 aasta eest). Enim on soovijaid Maardu koolidest, kus keelekümblus 

lõppeb just 5. klassis. Et üks neist Loo kooli klassidest lõpetab järgmisel aastal kooli, on 

edaspidi üks selline klass vähem. Tulevikus panustab kool 1. klassidesse rohkemate 

komplektide vastu võtmisse, et sellist olukorda vältida. 

Vello Voogi küsimusele selle kohta, kas nii suur õpilaste arv ei takista klassis korra hoidmist, 

vastas direktor, et õpetajad tõesti selle tõttu kannatavad. Ent eesmärk on tulevikus selliseid 

olukordi vältida. 

Andry Arro pani ette saata vallavalitsuse esindajale e-kiri, et juhtida sellega tähelepanu 

probleemile, mis suureneva elanike arvu tõttu tulevikus tihedamini ette tulla võib. 

1-4/12-2 Otsustati: 

Hoolekogu otsustas anda suurendamisele õppeaastaks 2021/2022 oma nõusoleku, kuna 

tegemist on paratamatu olukorraga (lapsed elavad kooli lähistel). Hoolekogu esimees saadab 

Jõelähtme valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajale e-kirja, millega juhitakse 

sellele küsimusele tähelepanu (sealhulgas vajadusele suurendada klassikomplektide arvu). 

Lisaks juhitakse tähelepanu sellele, et valmivate uusarenduste tõttu tuleb peagi kooli veel 

õpilasi juurde ja süveneva probleemi lahendamisele tuleks mõelda varakult. 

 

3. Direktori ülevaade 

Esmalt peatus direktor õppekavaga seotud teemal. Kool on ühe õpilase jaoks koostamas 

lihtsustatud õppekava ja selle ning veel mõne väiksema muudatuse peab kinnitama järgmine 

hoolekogu koosseis. Lihtsustatud õppekava alusel õppija jõuab 9. klassi lõpuks tavalise 

õppekava 6. klassi tasemele. Koolis toimivad hästi väikeklassid, kuid neisse suunamine on 

kooli seisukohalt keeruline küsimus, mis sageli jääb selle taha, et vanem ei tunnista lapse 

vajadust väikeklassi järele. Direktori seisukohalt on vallavalitsus antud küsimuses kooli seni 

hästi toetanud (sealhulgas on olemas head spetsialistid). 

Koroonaviirusega seoses on koolis nakatumisi olnud nii õpetajate kui ka õpilaste seas 

(sealhulgas saadeti õpetaja haigestumise tõttu hiljuti umbes 140 last lihtsustatud karantiini). 

Teadaolevalt ei ole õpilaste vahel viirus levinud ja nakatumised on tulnud ette trennides. 

Peaaegu kõik õpetajad/tugipersonali liikmed on vaktsineeritud ja neid, kes pole 

vaktsineeritud, testitakse igal nädalal. Muudest töötajatest (koristajad, administraatorid) on 

mitu ka vaktsineerimata ja seetõttu on nende tööaeg sätitud õhtule; kedagi vallandatud ei ole. 

Üldkoosolek toimub 18. oktoobril kooli aulas, kus saab tagada distantsi hoidmist (osalejaid on 

tavaliselt 100 ümber) ja head ventilatsiooni. Koosolekul osalejad peavad kandma maski. 

 

4. Jooksvad küsimused 

Andry Arro küsis seda, et kas vastab tõele, et kooliõde ei ole piisavalt kaua koolimajas (nt 

pikapäevarühma ja viimaste tundide ajal) ja kas esineb keeleprobleeme. Direktori kinnitusel 

on õde koolimajas enamasti 8-15, kuid teinekord ka lühemat aega. Probleem on olemas, kuid 

keeleprobleem on veidi paranenud; ent kooliõde võiks tõesti olla kauem majas. Hetkel on õe 

koormus suur seoses COVID-testimise ja sellega seotud paberimajandusega (nagu ka koolil 

üldse, kuna palju ülesandeid on koolide õlule pandud). 

Liina Krispin küsis seda, kas kooli termokaamera töötab. Direktori sõnul kaamera töötab ja 

registreeris ka hiljuti ühe kõrgema kehatemperatuuri. 

Andry Arro küsis koolitoidu kohta – kas sööklas on võimalik lisada valikuid (nt midagi 

lastele, kes ei söö kala; või kastme kõrvale lisaks riisile ka kartulit jne). Direktori sõnul ei ole 

sööklaga seonduv hetkel kõige paremas olukorras, kuid tuleb muudatusi. Näiteks valmistab 

personal ette uut menüüd, mida hakatakse kasutama pärast koolivaheaega. Söökla töötajad ja 



tervisenõukogu liikmed osalesid toiduteemalisel messil, tulles tagasi heade ideedega 

koolitoidu mitmekesistamise osas. Kuid hetkel seisab nii mõnigi küsimus koka taga. Direktor 

kiitis ka mõnede lapsevanemate panust olukorra hindamisel ja ettepanekute tegemisel. Veel 

on kool saanud lõõtsuksed söökla ja aatriumi vahele, et vajadusel ruume eraldada. 

Direktori sõnul on koolis tekkinud mõte muuta kooli päevakava, mis tooks kaasa selle, et 

lastel oleks hommikul 10 minutit rohkem aega putru süüa ja muutuksid ka söögivahetundide 

ajad. Kuid koolipäeva lõpp jääks samaks. Kool tegeleb veel süsteemi väljatöötamisega, ent 

direktori seisukoht on, et muudatusi tuleks vähemalt proovida. Kui plaanid on täpsemalt 

paigas, katsetatakse süsteemi: et näha, kas selle head küljed kaaluvad halvad üles. Sellega 

võiks kaasneda kogu kooli ühine vahetund, õuevahetunnid jne. Tõnis Tuuderi küsimuse peale 

täpsustas direktor seda, et täpsemalt selgub vahetundide muutumisega seonduv hiljem, kuid 

koolil on sellega seoses vaja näiteks juurde kellasid. 

Vello Voog esitas küsimuse selle kohta, kas õpilase kohta kehtiv päevane söögiraha on piisav 

või jääb sellest puudu? Direktori sõnul on eelarve selle rea puudujääk juba arvestatav ja oma 

panuse on andnud nii kolmas 1. klass kui ka hinnatõus. Kuid seda teemat käsitletakse 

lisaeelarve koostamisel. Kallimaks on läinud ka õpikud. 

Direktor uuris hoolekogu liikmete käest seda, et kuidas ollakse rahul iganädalase uudiskirjaga. 

Kõik hoolekogu liikmed olid ühel meelel, et uudiskiri on väga hästi õnnestunud (kui üks väga 

hea lahendus kommunikatsiooniga seotud probleemidele, millele hoolekogu pidevalt 

tähelepanu on juhtinud). Samuti sai hoolekogu liikmetelt positiivset tagasisidet kooli uus 

koduleht. 

Kool on saanud uue IT-spetsialisti, kuid kuna eelmine IT-töötaja ei olnud kooli sülearvutite 

distantsõppeks välja jagamisel hoolas, on koolil tagasi saamata 7-8 pandeemia ajal välja 

laenatud arvutit (see muudab võimatuks sülearvutitega klassi kasutamise). Kui tehnika osas 

on kool üldiselt hästi varustatud, siis vananemas on tahvelarvutid. 

Kool on saanud vahendeid vene keelt kõnelevate laste täiendavaks õpetamiseks ja COVID-

pandeemiast tingitud õpilünkade täitmiseks, kuid puudu on spetsialistidest. 

Lisaks on koolis peagi lõppemas mahukas 30-tunnine koolitus ja seejärel II poolaastal 

algamas uus suurem koolitus. Hea kooli konkursil osalemise tõttu on võimalus, et kool saab 

sellegi koolituse tasuta. 

1-4/12-3 Otsustati: 

Hoolekogu esimees lisab vallavalitsusele saadetavasse pöördumisse ka kooliõe küsimuse – nii 

tööaja pikendamise kui ka keeleprobleemi lahendamise osas (probleem on suurim väiksemate 

lastega suhtlemisel). Samuti on vajalik juhtida tähelepanu tõusvatele elektri-, kütuse-, 

toiduainete ja õppematerjalide hindadele ning loota vallavalitsuse toetust nende kulude 

katmisel. 

 

 

Andry Arro        

hoolekogu esimees, protokollija  (digi)allkiri 

 


