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Hoolekogu koosoleku juhataja oli Andry Arro (hoolekogu esimees) ja protokollija Jaana
Merilai.
Hoolekogu liikmete teavitamise kuupäev ja viis: hoolekogu esimees teavitas hoolekogu
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Otsustamise tähtaeg ja viis: osalemise viisiks olid e-kirjad ja koosolek Zoom keskkonnas.
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Paldermaa, Ants Rebane, Tõnis Tuuder, Evelin Vaksmann, Allar-Reinhold Veelmaa.
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Jüri Paavel, Andero Põllu, Vello Voog
Päevakord:
1. Ülevaade koolimaja ehituse ja remondiga seonduvast
2. Direktori ülevaade distantsõppest ja muudest jooksvatest teemadest
3. Õppekava muudatuste kinnitamine
4. Ettepanekud personali leidmise ja kommunikatsiooniga seonduva parandamiseks
1. Ülevaade koolimaja ehituse ja remondiga seonduvast
Hoolekogu esimees küsis vallavanem Andrus Umbojalt ülevaadet Loo Keskkooli hoone
ehituse ja remondiga seoses. Andrus Umbojalt 14. mail 2020 saadud vastuse järgi on
ehitustööd graafikus ja kolmanda korruse tööd suuresti lõpetatud. Jätkuvad tööd teisel
korrusel ja aatriumis. Hoolekogu esimees edastas seejärel e-kirja hoolekogu liikmetele
tutvumiseks ja küsimuste esitamiseks.
1-4/4-1 Otsustati:
Hoolekogu võttis vallavanema ülevaate teadmiseks. Hoolekogu liikmetel täpsustavaid
küsimusi ei olnud.
2. Direktori ülevaade distantsõppest ja muudest jooksvatest teemadest
Direktor Ants Rebase ja hoolekogu liikmete kohtumine leidis aset keskkonna Zoom
vahendusel 18. mail 2020 alates 17:30. Direktor andis hoolekogu liikmetele ülevaate hulgast
erinevatest teemadest.

Koolimaja ehitus. Direktor andis hoolekogu liikmetele ülevaate ja näitas fotosid. Direktor
pidas oluliseks, et tööd valmiksid juuli lõpuks. Esmaspäevadele planeeritud kontaktõpet
ehitustööd ei sega, kuna see toimub kultuurikeskuse osa 12 ruumis. Direktor ei välistanud, et
kontaktõpe jätkub ka juunis.
Lasteaialapsed koolis. Seoses Loo lasteaia remondiga annab kool lasteaiale kasutada 4
klassiruumi ja seda vähemalt 2 trimestriks (veebruarini). Kool on valmis selleks, et
lasteaialapsed jäävad terveks õppeaastaks. Allar-Reinhold Veelmaa küsimusele, kas lasteaia
toitlustamine leiab aset kooli sööklas, vastas direktor vastas, et see ei ole välistatud. Sellega
seotud koormuse suurenemisega tuleb 1 inimene sööklasse tööle juurde. Kuna jaoks oleks
mõistlik, et kooli tuleksid koolieelsed rühmad, esitab kool selle soovitusena lasteaiale.
Sisseastumine. Esimesi klasse tuleb 2 või 3. Hetkeseisuga 2 klassi, kuid kui tuleb juurde 1-2
soovijat, tuleb avada 3 klassi. Kahe klassi puhul ei saa kool võtta vastu neid Maardu linna
lapsi, kelle õed-vennad ei käi Loo koolis. Kahe klassi korral saaks pikapäevarühm endale
uuesti klassiruumi. Eesmärk on võtta klassi max 22/23 last, et nt 2.-4. klassis juurde tulevate
õpilaste korral ei peaks siis hakkama klasse poolitama.
10. klassi sisseastumisavaldusi on rohkem kui tavaliselt. Kool avab ühe 28 õpilasega klassi.
Koolis kirjalikke katseid ei tehta. Aluseks võetakse kahe trimestri hinded + motivatsioonikiri
ja vestlus.
Kooli lõpetamine. Hoolekogu liikmete hulgast esitati küsimus selle kohta, millal kool lõpeb ja
kuidas sellega on? Direktor vastas, et terve kooli viimane koolipäev on 8. juuni. 12. klassi
lõpukell on 26. mail ja 9. klassi lõpukell 2. või 3. juunil (toimub internetis). Hinded saavad
välja 3. juuniks. Sellest ajast alates tuuakse tagasi ka õpikud (kooli aulas, kus õpikud seisavad
seejärel karantiinis). Lõpuaktustele on oodatud vaid lõpetajad ja vanemad/seaduslikud
esindajad.
Mais toimuvad projektipäevad. Nende mõte on selles, et kool soovis kutsuda kooli need, kelle
jaoks kontaktõpe on parem kui distantsõpe, kuid õpetajad ei saa olla kahes kohas. Projektõpe
ei ole hinnatav. Need, kes on parasjagu koolimajas ei pea seda järgi tegema. Suuremad lapsed
osalevad teaduskoolis. 1. juuni on lastekaitse- ja liikumispäev – direktori ettepanekul toimub
virtuaalrännak Euroopasse. Liidetakse kokku osalejate poolt läbitud vahemaa ja vaadatkse,
kus on selle kaugusel lähim kool. Kool püüab seejärel vastava kooliga ühendust võtta.
Ljudmila Ojangu küsimusele, et kas see on levinud programm või ainulaadne idee, vastas
direktor, et tegemist on direktor Ants Rebase mõttega.
Vaktsineerimine. Vaktsineerimine toimub edasi – vaktsineeritakse neid, kelle vaktsineerimine
on plaanis ette nähtud (kuid kes pole teinud). Üks lapsevanem olevat direktorilt küsinud, et
kas selleks nõusolekut ei küsida; direktor selgitas, et küsitakse ikka – nõusolekuta
vaktsineerimist ei toimu endiselt.
Õpetajate hakkamasaamine distantsõppel.
Jaana Merilai küsis, kuidas õpetajad eriolukorras distantsõppega on toime tulnud? Direktori
sõnul jaguneti üleminekul distantsõppele mitmeks grupiks. 1 grupp õpetajad oli distantsõpet
ammu kasutanud. Suurele grupile õpetajatest tuli see väga lihtsalt. Kooli ligikaudu 50
õpetajast oli distantsõppega rohkem või vähem raskusi 4-5 õpetajal. Kooli toetas – uute
võimaluste pakkumised haridustehnoloogi poolt ja vähemalt 1 distantsõppe koolitus nädalas.
Kool andis nii lastele kui vanematele välja sülearvuteid. Mõnel õpetajal oli probleeme
vajamineva ressursiga (puudus püsiühendus). Õpetajaid hinnatakse suvel seoses
distantsõppega ja tehakse distantsõppest kokkuvõte. Direktor kiitis distantsõppega seoses
lapsevanemaid.
Tõnis Tuuder küsis selle kohta, kas õpetajate töökoormus on eriolukorraga seoses
suurem/väiksem. Direktor vastas, et neil õpetajail, kellel oli elektroonilisi õppematerjale juba
varem, jäi tööd ehk isegi vähemaks mingil hetkel. Opiqu süsteem oli väga palju abiks

õpetajatele (põhikoolis praegu tasuta).Õpetajate esindaja Allar-Reinhold Veelma lisas, et tema
hakkas videotunde tegema esimesest päevast. Need aga osutusid oodatust kurnavamaks nii
füüsiliselt kui mentaalselt (tühjas klassiruumis kaamerasse rääkimine ilma õpilasi nägemata;
olgugi, et nad said küsimusi esitada).
Distantsõppega jätkamine. Andry Arro uuris, et kas ja kuidas kavatseb kool distantsõppega
omandatud oskusi ka edaspidi kasutada (et korraldada nt distantsõppepäevi). Et ka õpetajad
uusi teadmisi edaspidi kasutaksid. Direktori kiitis distantsõppe süsteemsust Eestis. Laste
seisukohal oli olulisim see, et nad hakkasid oma asju iseseisvalt planeerima. Distantsõpe oli
edukas ja need oskused on omandatud ja kinnistuvad. Sügisel võiks seda rohkem rakendada.
Personal. Kool plaanib muuta õppealajuhataja ametinimetuse õppejuhiks (õppealajuhataja
peaks olema toortõlge vene keelest). Andry Arro esitas küsimuse selle kohta, kuidas on koolil
seis personaliga. Kool leidis asendaja nii lahkunud eesti keele õpetajale (pärast kolme kuud
kuulutamist) kui ka psühholoogile. Lisaks otsitakse matemaatikaõpetajat ja eripedagoogi.
3. Õppekava muudatuste kinnitamine
Hoolekogu esimees edastas 13. mail 2020 hoolekogu liikmetele e-kirjaga direktorilt saadud 2
faili, mis käsitlesid COVID-19 haigust põhjustava viirusega seotud eriolukorrast tingituna
õppekavasse tehtud muudatusi. Hoolekogu liikmed tutvusid failidega ja õppekava muudatuste
kinnitamine pandi hääletusele 18. mail toimunud videokoosolekul. Hoolekogu esimees
edastas pärast koosoleku lõppu direktorile parandused seoses ühes failis esinenud
ebatäpsusega, mis tuli kõrvaldada.
1-4/4-2 Otsustati:
Kõik koosolekul osalenud 9 hoolekogu liiget olid muudatuste kinnitamisega nõus.
Otsuse õiguslik alus: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 sätestab, et hoolekogu
annab arvamuse kooli õppekava muudatuste kohta.
4. Ettepanekud personali leidmise ja kommunikatsiooniga seonduva parandamiseks
Pärast eelmist hoolekogu koosolekut võttis hoolekogu esimees ühendust spetsialistiga, kellelt
küsis soovitusi personali leidmisse ja kommunikatsiooni puutuva parandamiseks. Kogutud
ideed edastas hoolekogu esimees hoolekogu liikmete nõusolekul pärast 18. mai koosolekut
kooli direktorile ja Jõelähtme vallavalitsuse haridusosakonda.
Hoolekogu liikmeteni on jõudnud lapsevanemate etteheited selle kohta, et kommunikatsioon
on olnud liiga aeglane (sh seoses õppetöö toimumisega eriolukorra tingimustes ja pärast 18.
maid) või üldse puudunud. Hea oleks lapsevanemaid olulistest teemadest varem teavitada.
1-4/4-3 Otsustati:
Hoolekogu esimees edastab vastavad personali leidmise ja kommunikatsiooniga seotud
soovitused direktorile ja vallavalitsusele.
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