
 
LOO KESKKOOL 

 

Loo Keskkooli hoolekogu protokoll nr. 1-4/2 

 

12.01.2022 

Loo Keskkoolis 18.30-20.30 

 

Hoolekogu koosoleku juhataja oli Andry Arro (hoolekogu esimees) ja protokollijad olid 

Andry Arro ning Liina Krispin. 

 

Hoolekogu liikmete teavitamise kuupäev ja viis: hoolekogu koosoleku toimumisaeg lepiti 

kokku eelmisel koosolekul. 

 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: 

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

Andrus Sepp, Tarmo Talvik, Tõnis Tuuder, Evelin Vaksmann, Allar-Reinhold Veelmaa. 

 

Puudusid: 

Sandra Varik, Vello Voog. 

 

Päevakord: 

1. Vallavalitsuse esindajate vastused hoolekogu liikmete küsimustele seoses kooli 2022. 

aasta eelarve projektiga. 

2. Hoolekogu sekretäri valimine. 

3. Hoolekogu aseesimehe valimine. 

4. Direktori ülevaade Loo Keskkooli põhikooli lihtsustatud õppekava projektist. 

5. Muud küsimused. 

 

1. Vallavalitsuse esindajate vastused hoolekogu liikmete küsimustele seoses kooli 2022. 

aasta eelarve projektiga 

Hoolekogu koosolekule olid kutsutud vallavanem Andrus Umboja ja haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu, kes osalesid koosolekul kaugteel. Hoolekogu 

esimees edastas neile enne koosoleku toimumist hoolekogu liikmetel kooli eelarve projekti 

kohta tekkinud küsimused. Koosolekul vastasid vallavalitsuse esindajad nii neile küsimustele 

kui ka jooksvalt tekkinud küsimustele. Muuhulgas käsitleti kooli juurdeehituse (sh 

raamatukogu ja kultuurikeskuse arvelt vabanevate ruumide) ja õpetajate palkade teemat (sh 

riigilt saadavate vahendite jaotumist ning vallavalitsuse panust palgafondi). Vallavalitsus 

kaasab kooli juurdeehituse projekti kindlasti ka kooli ja hoolekogu esindajad. 

 

2. Hoolekogu sekretäri valimine 

Hoolekogu sekretäri kandidaadiks seati üles Liina Krispin, kes selleks ka oma nõusoleku 

andis. Hoolekogu liikmed nõustusid avaliku hääletusega. Hääletuse tulemus: poolt 9 

hoolekogu liiget. 

1-4/2-1 Otsustati: 

Hoolekogu sekretäriks valida Liina Krispin. 



 

3. Hoolekogu aseesimehe valimine 

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

andsid ka oma nõusoleku. Enne hääletamist lepiti kokku avalikus hääletuses ja selles, et 

võrdselt jaotunud häälte korral osutub määravaks hoolekogu esimehe hääl. Avalikul 

hääletamisel said mõlemad kandidaadid 5 poolthäält. 

1-4/2-2 Otsustati: 

Hoolekogu aseesimeheks valida Jaana Merilai (otsustavaks sai hoolekogu esimehe hääl). 

 

4. Direktori ülevaade Loo Keskkooli põhikooli lihtsustatud õppekava projektist 

Direktor andis ülevaate lihtsustatud õppekava projekti dokumendist ja selle eesmärgist. 

Hoolekogu liige Mare Lilleorg oli enne koosolekut saatnud direktorile rea kommentaare ja 

direktori sõnul neist osadega ka arvestati. Kuna olukord on uus ka koolile (varasemalt pole 

seda ühelgi õpilasel vaja läinud), lepiti kokku selles, et õppekava projekti teema juurde 

naastakse vajadusel hiljem – kui õppekava on juba praktikas vaja läinud. Kindlasti on vaja 

õppekava muuta pärast seda, kui rakenduvad Euroopa keeleõppe raamdokumendi 

muudatused. 

1-4/2-3 Otsustati: 

Hoolekogu võttis lihtsustatud õppekava projekti puutuva teadmiseks ja oli nõus sellega, et 

teema juurde tullakse hiljem tagasi. 

 

5. Muud küsimused 

Andry Arro tõstatas teema, millele juhtis tähelepanu kooli huvijuht – nimelt kooli uute 

uiskude laenutamine huvilistele. Hetkel pole selle jaoks head lahendust (laenutamine ja 

tagastamine, korrastamine jne). Pärast arutelu jäi hoolekogu nõusse direktori seisukohaga, 

mille järgi võiks selle anda ülesandeks kas noortekeskusele või kultuurikeskusele. 

Direktor tõstatas kooli peagi saabuva juubeli teema. Kool on loomas väikest töörühma selle 

sündmuse korraldamiseks ja sinna soovitakse ka hoolekogu esindajat. Hoolekogu esindajaks 

valiti Jaana Merilai. 

Andrus Sepp tõstatas kooli juurdeehituse teema, juhtides hoolekogu tähelepanu sellele, et 

protsess juba käib ja parima tulemuse saamiseks peab hoolekogu võimalikult vara protsessis 

osalema. Hoolekogu esimees lubas võtta ühendust vallavanemaga ja küsida juurdeehituse 

projekti kohta lisaandmeid. 

Jaana Merilai küsis ka direktori ülevaadet selle kohta, kuidas on koolis olukord keelatud 

ainete tarbimisega. Direktori sõnul ei ole olukord tõsine, kuid üksikuid probleeme esineb (on 

probleeme, mis on taandunud, kuid on ka uusi probleeme). 

 

Andry Arro        

Hoolekogu esimees, protokollija (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Jaana Merilai 

Protokollija    (allkirjastatud digitaalselt) 

 


