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Hoolekogu koosoleku juhataja oli Andry Arro ja protokollija Liina Krispin 

 

Hoolekogu liikmete teavitamise kuupäev ja viis: hoolekogu koosoleku toimumisaeg lepiti 

kokku e-maili teel. 

 

Hoolekogu koosolekust võttis osa: 

Andry Arro, Liina Krispin, Ants Rebane, Jaana Merilai, Evelin Vaksmann, Tarmo Talvik, 

Hindrek Männik, Mare Lilleorg, Carmen Viherpuu. 

 

Puudusid: Tõnis Tuuder, Vello Voog, Andrus Sepp, Sandra Varik, Allar-Reinhold Veelmaa 

 

Päevakord: 

1. Kooli juurdeehituse olukord 

2. Ukraina põgenikega seonduv 

3. Koolipäeva hilisem algus 

4. Nutiseadmete kasutamise piiramine koolis 

 

Koroona ülevaade direktorilt – testimist vähendatakse 1 korrale nädalas ja see kehtib kõigile. 

Maskikandmise kohustus hetkel jääb. 

 

1. Kooli juurdeehituse olukord 

Eelarve on vastu võetud ja eelarvesse on projekteerimine sisse arvestatud antud hetkel. 

Vallavalitsusel pole olnud aga aega sellega palju tegeleda; ka sõjapõgenikele kuluva raha suurus 

on hetkel teadmata. Vajadusel peab vald olema valmis kärpeid tegema eelarves. 

 

2. Ukraina põgenikega seonduv 

Põgenike majutamist saab korraldada sotsiaalmajas (5 korterit), aga asukoht pole just kõige 

soodsam (ühistransport, koolid/lasteaiad kaugel). 

T. Talvik: kas juba on Jõelähtme OV avaldatud soovi majutamiseks? Carmen Viherpuu sõnul 

on üks soov olnud; kokku 7 peret, aga hetkel said koha mujale. 

Viimase 2 päeva jooksul on ühendust võtnud 4 peret (6 last – I-II kooliaste), kes elavad juba 

Lool; 3 peret on koolis soovi avaldanud ja 1 perel olid juba isikukoodid korras. Midagi kindlat 

veel pole. Üks Ukraina õpetaja on tööd otsinud – keemia-bioloogia õpetaja. Direktor uurib 

õpetajalt, kas tal on huvi tegeleda ka Ukraina lastega ja olla toeks selles tegevuses. 

Vallas siiski ukrainlasi juba elab – nad pole siia tulnud omavalitsuse kaudu, vaid on tulnud kas 

läbi tööandjate või elavad inimeste pakutud majutustes. 



Meie regioonil on väga suur tõenäosus, et koolidesse tulevad Ukraina õpilased; ent lapsed 

peavad ise seda soovima, sundida ei saa. Pigem paigutada eesti koolidesse kui vene koolidesse, 

kuna seal on konflikti tekkimise võimalus. 

Neile on vaja tagada mõtestatud tegevus, et neil oleks tegevust; siinkohal on kaasatud ka 

huvikool ja muud organisatsioonid. Pigem oleks vaja sellist „hoiuteenust“ neile lastele. Oluline 

on ka vaimse tervise toetus ja vaja oleks päevakava kokku panna. Tagada neile nende 

harjumuspärased huvitegevused. Kool hakkab pakkuma toitlustust. 

Selle õppeaasta lõpuni kulubki kogu planeerimine nende uute tulevate Ukraina laste 

toetamiseks. 

H. Männik: kas hoolekogu saaks midagi teha selle teemaga seoses? 

A. Arro: kas saaks midagi koguda – näiteks õppevahendeid? Direktor: saame seda alles siis 

täpsemalt arutada, kui on olemas reaalselt need lapsed ja see grupp juba koos. 

C. Viherpuu: võiks planeerida tugiõpilasi, mentoreid jne. 

L. Krispin: kas koolis tegeletakse venekeelsete laste erimeelsustega? Õpetajatel oli sel teemal 

koolitus ja klassides olukorrast ka räägiti. Õpetajatel on alati võimalus õpilane edasi suunata, 

kus temale asju selgitatakse kooli väärtuste ja põhimõtete järgi. 

 

3. Koolipäeva hilisem algus 

A. Arro: teema on olnud päevakorras juba ka varem. Mis põhjusel Lool kool algab kell 8.00, 

kui ümberkaudsetest koolidest 18-st vaid 3-s algab kool kell 8 ja mujal hiljem (8.15-9.00). 

Võiks teha lastevanemate seas küsitluse, et kas neile meeldiks hilisem kooli algus. 

Kooli seisukoht on, et teema pole välistatud, kuid sobilik oleks 8 kuni 8.30 vahemikus. 

Hiljemalt 8.30 on optimaalne. 

M. Lilleorg: keskkoolis on niigi pikad päevad, et lapsel jääks siis koolipäev väga hiliseks. 

C. Viherpuu: mujal vallas on koolialgused hilised, kuna busside saabumise ajad on niimoodi 

sobivad lastele. 

Direktor tahab olla küsitluses osaline. Küsitlus peab olema õigesti üles ehitatud, et oleks üheti 

arusaadav. Gümnaasiumi õpilased võiks samuti küsitluses osaleda. Samuti peab kool siis 

tagama nö hommikuse hoiuteenuse neile lastele, kellel on selleks vajadus (kui koolipäev algab 

hiljem kui 8.00). 

1-4/4-1 Otsustati: 

Teemaga edasi minna ja valmistada ette küsitlus. Küsitlus peaks võimaldama lapsevanematele 

ka võimaluse enda seisukohtade täpsemaks esitamiseks. Kui küsitluse tulemuste alusel on vaja 

praegust süsteemi muuta, ei saa see nähtavasti jõustuda kiiresti. 

 

4. Nutiseadmete kasutamise piiramine koolis – laste vaimne tervis 

A. Arro: lähiümbruse 18-st koolist 6-s on nutiseadmed täielikult keelatud. Mujal pole seda 

kodukorras kindlaks määratud. Loo koolis on nutiseadmed lubatud alates 5. klassist. 

Õpetajatel oli koolitus sel teemal ja on plaan teha nutivabu aegasid/alasid ja võimalusel teha ka 

nutitaskud klassidesse, kuhu seadmed panna tunni ajaks. Luua kooli puhkenurgad, kus ei 

soovitata nutiseadmeid kasutada. Kool läheb teemaga edasi sammhaaval. 

J. Merilai: õpetajad kasutavad nutiseadmeid tundide ajal õppevahendina. 

Nutiseadmeid tuleks õpetada lastele nutikalt kasutama nii koolis kui kodus. Teha õpetajatele 

täiendavaid koolitusi selles vallas (et õpetajad oskaksid lapsi suunata internetis leiduva hea ja 

usaldusväärse sisu juurde). Hoolekogu üldine seisukoht on, et nutiseadmeid on tundides 

soovitatav õppevahendina kasutada. 

 

Muud teemad 

- Kooli sööklasse on soov teha selline lett, kust lapsed saaksid iseseisvalt erinevaid salateid 

valida. Kooli köögi võimekus on seejuures maksimaalselt 730-750 sööjat (hetkel õpib 

koolis 600 õpilast). 



- Keskkooliõpilastele on tehtud vaimse tervise küsitlusi kooli psühholoogi poolt – on leitud 

ka probleemseid õpilasi, kellel on probleeme ärevusega. 

- Probleem ühe matemaatikaõpetajaga – õpilased ei soovi tundi minna, õpetaja käitub 

ebapedagoogiliselt. Probleem on olnud aasta algusest. Õpetajaga töösuhte lõpetamiseks on 

kooli seisukohalt vaja aga ametlikku põhjust. Uue õpetaja otsimine – on probleem, uut pole 

leida. Kas probleemi on püütud lahendada koolisiseselt juhtkonnas? Juhtkond on teemaga 

tegelenud, kuid püütakse leida veelkord parimaid lahendusi – kaasatakse psühholoog ja 

muud spetsialistid vastavalt vajadusele. 

 

Hoolekogu otsustas järgmise hoolekogu kokku kutsuda vastavalt vajadusele enne 2021/2022 

õppeaasta lõppu. 

 

 

Andry Arro        

Hoolekogu esimees                (digi)allkiri 

 

Liina Krispin 

Protokollija                                                     (digi)allkiri 

 


