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Hoolekogu koosoleku juhataja ja protokollija oli Andry Arro (hoolekogu esimees).
Hoolekogu liikmete teavitamise kuupäev ja viis: hoolekogu esimees teavitas hoolekogu
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Tõnis Tuuder, Evelin Vaksmann, Allar-Reinhold Veelmaa.
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1. Nõusoleku andmine õpilaste piirarvu suurendamisele kooli II ja III kooliastmes.
1. Nõusoleku andmine õpilaste piirarvu suurendamisele kooli II ja III kooliastmes
Loo Keskkooli direktor Ants Rebane saatis 28.12.2020 hoolekogu esimehele digitaalselt
allkirjastatud ettepaneku selleks, et hoolekogu annaks oma nõusoleku õpilaste piirarvu
suurendamiseks kooli II ja III kooliastmes (vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26
lõikele 3). Seejuures II kooliastmes piiarvu suurendamiseks 25 õpilaseni ja III kooliastmes
piirarvu suurendamiseks 27 õpilaseni. Ettepanku järgi on kõik sellega seonduvad nõutavad
ohutus- ja tervisekaitsenõuded täidetud.
Hoolekogu esimees edastas ettepaneku 28.12.2020 hoolekogu liikmetele, kellel oli võimalus
selle kohta arvamust avaldada kuni 04.01.2021.
Kõik e-koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed olid õpilaste piirarvu tagantjärele
suurendamisega nõus. Lisaks olid hoolekogu liikmed ühel meelel selles, et järgmisel
õppeaastal ei tohi õpilaste piirarv enam Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud piiri
ületada. Selleks tuleks hoolekogu esimehe arvates mõelda uute klassikomplektide loomisele,
kuna suurema õpilaste arvu puhul kannatab õppimise/õpetamise kvaliteet.
Seejuures rõhutas õpetajate esindaja Allar-Reinhold Veelmaa, et eriti just distantsõppe ajal on
see suur probleem ja olukorrale, kus järgmisel õppeaastal on põhikooli lõpuklassis 27 õpilast,
tuleb leida lahendus. Lisaks pööras ta tähelepanu õpetajate olukorra ebavõrdsusele Jõelähtme

valla koolides, kus ühesugune töötasu on määratud õpetajatele, kelle klassides on õpilaste
arvus olulised erinevused (klassides suurus Lool vs Kostiveres).
Lapsevanemate esindaja Jaana Merilai juhtis lisaks tähelepanu ka sellele, et kool võiks
kaaluda seda, et edaspidi ei võetaks tänasel määral vastu neid õpilasi, kellele ei ole Loo
Keskkooli näol tegemist kodule lähima / piirkonnajärgse õppeasutusega. Täiendavate
klassikomplektide loomist peaks võimaldama ka koolihoone äsjane laiendamine.
Hoolekogu esimees edastas käesoleva protokolli koos hoolekogu liikmete arvamuste ja
kommentaaridega direktorile. Otsustamise tähtajaks oli e-koosolekul osalenud üheksa
hoolekogu liiget.
1-4/8-1 Otsustati:
Kõik e-koosolekul osalenud hoolekogu liikmed olid 2020/2021 õppeaastaks piirarvu
tagantjärele suurendamisega nõus, kuid hoolekogu jõudis otsusele, et järgneval 2021/2022
õppeaastal peab kool pidama kinni seaduses ette nähtud piirarvust, milleks on 24 õpilast.
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