
Loo Keskkooli hoolekogu koosolek  

13.12.2017  

 

Toimumise aeg: 13.12.2017, kell 18.30-20.00 

Toimumiskoht: Loo Keskkool 

Osalejad: Ants Rebane, Silja Risti, Kätlin Ütsik, Triin Krünberg, Margus Remmel, Sirje 

Aava, Allar-Reinhold Veelmaa, Anna-Maria Kulbert, Vello Voog 

Puudujad: Jüri Paavel, Andrus Sepp, Maret Kaskmaa, Anete Liis Adul 

Protokollija: Silja Risti 

 

Päevakava 

 

1. Hoolekogu juhtorganite ja esindajate valimine. 

 

2. Loo Keskkooli viiendate klasside täituvusest. 

 

3. Loo Keskkooli juurdeehituse projekteerimise seis. 

 

4. Jooksvad küsimused. 

 

Koosoleku päevakorra arutelu: 

1. Hoolekogu juhtorganite ja esindajate valimine. 

Kõik kohalviibinud hoolekogu liikmed tutvustasid ennast ja millise huvigrupi esindaja 

ta on: 

Kätlin Ütsik - gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Silja Risti - põhikooli lastevanemate esindaja 

Triin Krünberg - põhikooli lastevanemate esindaja 

Margus Remmel - algkooli lastevanemate esindaja 

Sirje Aava - õpetajate esindaja 

Allar-Reinhold Veelmaa - õpetajate esindaja 

Vello Voog - kooli partnerite esindaja 

Anna-Maria Kulbert - vilistlaste esindaja. 

Lisaks kohalolijatele, kuuluvad Loo keskkooli hoolekogu koosseisu ka: 

Jüri Paavel - koolipidaja esindaja 

Andrus Sepp - põhikooli lastevanemate esindaja 

Maret Kaskmaa - algkooli lastevanemate esindaja 

Anete Liis Adul - õpilaste esindaja.  

Toimus hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine järgnevaks kaheks õppeaastaks. 

Hoolekogu esimehe kandidaadiks esitati Silja Risti, kes andis oma nõusoleku 



valimistel osalemiseks. Rohkem kandidaate polnud. Hääletamisel otsustati 

ühehäälselt, et Silja Risti jätkab Loo kekskooli hoolekogu esimehena (8 poolt, 0 vastu, 

0 erapooletut). 

Hoolekogu sekretäri-protokollija kandidaadiks esitati Anna-Maria Kulbert, kes andis 

ka oma nõusoleku kandideerimiseks. Rohkem soovijaid sellele kohale polnud. 

Hääletamisel otsustati ühehäälselt, et Anna-Maria Kulbert on Loo kk hoolekogu 

sekretär (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut). 

Otsustati, et hoolekogu esimehena jätkab Silja Risti, hoolekogu sekretäriks valiti 

Anna-Maria Kulbert ning aseesimees ja tervise nõukogu esindaja valitakse 

järgmisel koosolekul.  

 

2. Loo keskkooli viiendate klasside täituvusest. 

Loo keskooli 5.klassides on hetkel rohkem õpilasi, kui peaks olema. Hoolekogu, 

koolipidaja ja õpetajate omavahelisel kokkuleppel võib olla klassis ka rohkem õpilasi. 

Kuna ette on nähtud, et igal õpilasel peab olema klassis vähemalt 2m2, siis see ei 

takista, et klassis võiks olla ka rohkem õpilasi. Kuna õpetajad saavad hakkama ning 

õpilased ja lapsevanemad on rahul, siis ei nähtud selles takistust, et klassis võiks olla 

erandkorras rohkem õpilasi. 

Otsustati, et klassis võib olla erandkorras kuni 28 õpilast. 

 

3. Loo keskkooli juurdeehituse projekteerimise seis.  

Loo keskkooli direktor Ants Rebane jagas infot, mis on tal olemas seoses Loo 

keskkooli juurdeehituse projektiga. Projekt peaks valmima 2018. a kevadeks. Esialgu 

on plaanis: kooli sisehoov kinni panna, 3. korrus teha gümnaasiumile, väliklass, ujula 

(4 rada x 25m). Parkla on loodetavasti kohe detailplaneeringu sees. 

 

4. Jooksvad küsimused. 

* 11.kl lapsevanemad saatsid ministeeriumisse kirja ühe õpetaja kohta. Kool tegeleb 

hetkel olukorra välja selgitamisega. 

* Hoolekogu dokument on kooli dokument. 

 

Järgmine koosolek toimub 25.01.2018 kell 17.30. 

Päevakava: 

1. Hoolekogu aseesimehe ja tervise nõukogu esindaja valimised. 

2. Kooli juurdeehitise projekteerimine. 

3. Jooksvad küsimused. 

 


