
 
LOO KESKKOOL 

 

 

Loo Keskkooli hoolekogu protokoll nr. 1-4/1 

 

15.12.2021 

Loo Keskkoolis 18.30-19.45 

 

Hoolekogu koosoleku juhataja ja protokollija oli Andry Arro (hoolekogu esimees). 

 

Hoolekogu liikmete teavitamise kuupäev ja viis: direktor teavitas hoolekogu liikmeid 

06.12.2021 Stuudiumis. 

 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: 

Andry Arro, Liina Krispin, Mare Lilleorg, Jaana Merilai, Hindrek Männik, Ants Rebane, 

Evelin Vaksmann, Allar-Reinhold Veelmaa, Vello Voog. 

 

Puudusid: 

Andrus Sepp, Tarmo Talvik, Tõnis Tuuder, Sandra Varik. 

 

Päevakord: 

1. Direktori ülevaade COVID-olukorrast. 

2. Hoolekogu esimehe valimine. 

3. Hoolekogu aseesimehe valimine. 

4. Hoolekogu sekretäri valimine. 

5. Hoolekogu esindaja valimine kooli tervisenõukogusse. 

6. Kooli 2022. aasta eelarve projekti tutvustamine hoolekogule. 

7. Arvamuse avaldamine Loo Keskkooli põhikooli lihtsustatud õppekava projektile. 

8. Muud küsimused. 

 

1. Direktori ülevaade COVID-olukorrast 

Direktor Ants Rebane andis hoolekogu liikmetele kiire ülevaate COVID-olukorrast koolist. 

Kui koosolekule eelnenud kolme nädala jooksul oli null kooliga seotud juhtu, siis vahetult 

enne koosolekut selgus, et taas on nakatunud või lähikontaktseid õpilasi. 

 

2. Hoolekogu esimehe valimine 

Hoolekogu esimehe kandidaadiks seati üles Andry Arro, kes selleks ka oma nõusoleku andis. 

Hoolekogu liikmed nõustusid avaliku hääletusega. Hääletuse tulemus: poolt 7 hoolekogu 

liiget, vastu 0 liiget ja erapooletuid 1. 

1-4/1-1 Otsustati: 

Hoolekogu esimeheks valida Andry Arro. 

 

3. Hoolekogu aseesimehe valimine 

Hoolekogu aseesimehe kandidaatideks seati üles Mare Lilleorg ja Jaana Merilai, kes mõlemad 

andsid ka oma nõusoleku. Avalikul hääletamisel said mõlemad kandidaadid 4 poolthäält. 



1-4/1-2 Otsustati: 

Korraldada hoolekogu aseesimehe leidmiseks uus hääletus hoolekogu järgmisel koosolekul. 

 

4. Hoolekogu sekretäri valimine 

Hoolekogu sekretäri kohale seati üles kolm kandidaati: Liina Krispin, Mare Lilleorg ja Jaana 

Merilai. Kuna kaks kandidaati ei andnud kandideerimiseks oma nõusolekut ja kolmas 

kandidaat ei olnud oma nõusolekus kindel, jäi sekretär valimata. 

1-4/1-3 Otsustati: 

Lükata ka hoolekogu sekretäri valimine edasi järgmise koosoleku päevakavva. 

 

5. Hoolekogu esindaja valimine kooli tervisenõukogusse 

Hoolekogu esindaja kandidaadiks seati üles Liina Krispin, kes oli kandideerimisega ka nõus. 

Hääletuse tulemus: 8 poolthäält, 0 vastuhäält ja 0 erapooletut liiget. 

1-4/1-4 Otsustati: 

Nimetada Liina Krispin hoolekogu esindajaks tervisenõukogus. 

 

6. Kooli 2022. aasta eelarve projekti tutvustamine hoolekogule 

Lepiti kokku, et direktor esitab projekti tutvustuse hoolekogu liikmetele elektrooniliselt. 

Hoolekogu liikmed tutvuvad projektiga ja valmistavad ette oma küsimused, mis edastatakse 

seejärel vallavanem Andrus Umbojale ja haridus-, kultuuri- ning sotsiaalosakonna juhatajale 

Carmen Viherpuule. Mõlemad vallavalitsuse esindajad kutsutakse hoolekogu järgmisele 

koosolekule, et nad saaksid hoolekogu liikmete küsimustele vastata. 

 

7. Arvamuse avaldamine Loo Keskkooli põhikooli lihtsustatud õppekava projektile 

Lihtsustatud õppekava projekti üle arutlemine lükkus samuti edasi. 

 

8. Muud küsimused 

Lepiti kokku järgmise hoolekogu koosoleku toimumise aeg: 12. jaanuar kell 18:30. 

 

Andry Arro        

hoolekogu esimees, protokollija  (digi)allkiri 

 


