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Hoolekogu koosoleku juhataja oli Andry Arro (hoolekogu esimees) ja protokollija Jaana
Merilai.
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Andry Arro, Jaana Merilai, Jüri Paavel, Ljudmila Ojang, Tõnis Tuuder, Katrin Paldermaa,
Evelin Vaksmann, Liina Krispin, Ants Rebane
Puudusid:
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Päevakord:
1. Kooli juurdeehituse lõpetamine
2. Uued õpetajad ja täitmata ametikohad
3. COVID19 reeglite rakendamine uuel õppeaastal
4. Jooksvad küsimused
1. Kooli juurdeehituse lõpetamine ja uued ruumid
Loo Keskkooli direktor Ants Rebane andis tagasisidet kooli juurdeehitusega seotud
küsimustes. Suures plaanis on kooli juhtkond tehtud töödega rahul. Kõik kahjud, mis
ehituse käigus tekkisid, said ehitaja poolt likvideeritud, ja kool sai uut õppeaastat alustada
uutes ruumides. Küsimusi on veel uute ruumide sisustamisega.
Kool soovib avatud aatriumisse veel rippkardinaid, et vajadusel eraldada söökla ala
aatriumist. Aatrium vajaks ka akustikaeksperdi soovitusi, et soetada korralik helisüsteem
kontsertide/ürituste läbiviimiseks. Lisaks soovitakse sinna suuri ekraane.
Uutes klassides ei ole veel projektoreid, sest nende hankega oli segadus, hetkel ei teata,
millal projektorid saabuvad. Uuele ehk kolmandale korrusele soovitakse hankida
gümnaasiumi õpilastele kapid – ca 80 kappi.
Aatriumi sisustamiseks andis Jõelähtme vald koolile 5000 eurot, millest osa on kulunud
juba tasakaalutoolide ostmisele ja kahele „rahunemispesale“ (sinised tugitoolid aatriumis
ja 3. korrusel – toim.). Aatriumisse paigaldati COVID19 ennetusmeetmena Jõelähtme
valla initsiatiivil termokaamera.
Ehkki juurdeehitus on valmis, on hetkel koolil ruumipuudus, sest ajutiselt on sellel
õppeaastal kooli ruumides ka kolm Loo Lasteaed Pääsupesa rühma.

1-4/5-1 Otsustati:
Hoolekogu kuulas ära direktori tagasiside ja võttis selle teadmiseks. Täpsustavaid ja
järelepärivaid küsimusi ei ole.
2. Uued õpetajad ja täitmata ametikohad
Direktor andis ülevaate uutest töötajatest koolis. Koolis on sellel õppeaastal palgal 90
õpetajat, kellest kaheksa on uued. Õpetajate keskmine vanus on 47 a. Direktori sõnul on
ca 10% personali vahetus normaalne. Täitmata on veel kaks klassiõpetaja kohta ning
vajatakse ka abiõpetajat. Lähiajal kuulutatakse välja konkurss haridustehnoloogi
ametikohale, sest praegune lahkub.
Tööd alustas ka uus psühholoog ning abipersonalis lisandus uus töömehe ametikoht.
1-4/5-2 Otsustati:
Hoolekogu kuulas ära direktori ülevaate personali olukorrast ja võttis teadmiseks.
Lisaküsimusi ei ole.
3. COVID19 reeglite rakendamine uuel õppeaastal
Direktor esitas hoolekogule tutvumiseks dokumendi „Põhimõtted ja reeglid terviseriskide
maandamiseks Loo Keskkoolis seoses COVID-19 leviku ennetusega” ja kommenteeris
seda.
Reeglid on loodud selleks, et üheselt mõista, kuidas muutunud olukorras käituda ning
kaitsta kooli personali ja õpilasi viiruskolde tekkimise eest. Kool soovib kindlasti jätkata
tööd kontaktõppes ning piirangud on loodud parima praktika järgi selleks, et vältida
võimalikku nakkuskolde tekkimist.
Suuremaks muutuseks on see, et võõrad ja lapsevanemad ei tohi kooli siseneda enne
selleks kas juhtkonnalt või vahetult õpetajalt loa saamist. Samuti jäetakse ära suuremad
väljasõidud ja teatrikülastused väljaspool kooli.
1-4/5-3 Otsustati:
Hoolekogu mõistab reeglite loomise vajadust ning kiitis dokumendi heaks. Direktor
saadab lähipäevil uued reeglid ka lapsevanematele.
4. Jooksvad küsimused
* Kas gümnaasiumis jätkab autokooli õpe? Autokooli õpetaja on pikalt haige olnud, mis
saab edasi? Ants Rebane: õpe kindlasti jätkub, koolil on leping autokooliga, mistõttu ei
saa õpe pooleli jääda. Kui on konkreetseid pretensioone, siis esitada need direktorile, kes
võtab ühendust koostööpartneriga.
*Järelaitamised reaalainetes. Kevadise distantsõppe järel on ilmnenud, et õpilaste
õppeedukus on mõnes aines oluliselt langenud (näiteks 6. klassidel matemaatikas). Kui
sarnaseid probleeme on ka teistes reaalainetes, kas järelõppimine toimub kordamisena
koolitunnis või loob õpetaja selleks võimaluse järeleaitamistundidena? Ants Rebane: seda
küsimust peab käsitlema õpetaja ja õppeaine kaupa; kõikidel õpetajatel on kohustus anda
ka järeleaitamistunde pärast koolitunde.
*Kommunikatsiooni küsimused. Kas koolil on konkreetne kommunikatsiooni poliitika ja
kokkulepped – kes, kus ja millal infot jagab? Eelmisest õppeaastast on jäänud silma, et
osa lapsevanemate avalike pöördumisi Stuudiumis on jäänud tagasisideta, kool on väga
hilja jaganud infot lapsevanematele jne. Ants Rebane: kommunikatsioonipoliitikat kui
sellist ei ole, kuid me oleme avatud arutama seda teemat, kuid kaasaks siia ka teisi inimesi
koolist, kes vastutavad info liikumise eest. Hoolekogu otsustas kommunikatsiooni

küsimusi käsitleda järgmisel korralisel koosolekul, et luua ühtsed kommunikatsiooni
põhimõtted, millest kool ja ka lapsevanemad saaksid lähtuda.
* Kas koolis on VEPA õpe? (VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s
(Good Behavior Game, GBG, nime all) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on
tõestatud mitmete uuringutega. VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste
võtete abil õpetatakse lastele tähelepanu ümberlülitamist ja oma käitumise kohandamist
vastavalt olukorrale. Suur rõhk on pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele.toim.) Ants Rebane: Loo Keskkoolis VEPA õpet ei rakendata, sest väljaõppe ja koolituse
on saanud hetkel vaid kaks õpetajat. Samuti on lõppenud KiVa (Kiusamisest Vaba kooltoim.) programm koolis.
1-4/5-4 Otsustati:
Hoolekogu liikmed said oma küsimustele ammendavad vastused, lisaküsimusi ei ole.
Hoolekogu otsustas kooli kommunikatsioonipoliitika küsimust käsitleda järgmisel
korralisel koosolekul, et luua ühtsed kommunikatsiooni põhimõtted, millest kool ja ka
lapsevanemad saaksid lähtuda.
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