
Loo Keskkooli hoolekogu koosoleku protokoll 

6.12.2016 

Toimumiskoht: Loo Keskkool 

Algus 17.30 

Lõpp 19.20 

Osalejad: Gerli Liivet, Roland Rikolas, Vello Voog, Anna-Maria Kulbert, Kätlin Ütsik, Silja 

Risti. 

Puudujad: Ewa Metsis, Jüri Paavel, Elo Sepp, Allar Veelmaa, Triin Krünberg, Sirje Aava 

Külaline: Ants Rebane 

Protokollija: Gerli Liivet 

Päevakava: 

1. Kooli ja valla hariduse arengukavast (sh. juurdeehitusest). 

2. Kooli 30. juubelist 

3. Koolikiusamine ja olukordade lahendamine (lähemalt 1B klassi juhtum) 

4. Koolivormist 

5. Jooksvad küsimused 

 

Arutelud: 

Direktori teadeanded ja sissejuhatus: 

- Tuleb rõõmustada täna avalikustatud PISA testi tulemuste üle. Tulemus näitab selgelt, 

et oleme õigel teel.  

- Turvalise kooli konkursil sellel aastal saavutas parima koha Loo Keskkool. 

Varasemalt on saanud tiitli Laulasmaa, Kuusalu, Saue.  

1.1.  Vald teeb hariduse arengukava, kool teeb paralleelselt, kuid seda ei saa teha enne kui 

vald on arengukava valmis saanud. Uus kooli sisehindamine lõppes 2016 kevadel. Kooli 

arengukava töörühm koguneb 3.01.2016. kell 12.00 Loo keskkoolis, võimalik et samal 

päeval ka juubeli komisjon. Sinna oleks vajalik osalema ka hoolekogu liige. Kindlasti 

oodatud ka õpilasesinduse liige. 

1.2.  Planeeritud juurdeehitused- 2017/2018 on plaanis Loo Kultuurikeskuse B korpuse 

esimesel korrusel ümberehitusest kooli tarbeks. Esialgne raha on olemas - 40 000€. 

Koolist otse suunatakse läbimurre. Uude osasse kolm täissuurusega klassiruumi (vajadus 

on kahe järele kindlasti). Rõhk helikindlatel seintel ja ustel. Eelarves ka kunstiklassi 

ripplagi. Projekti keerulisus seisneb projekteerimises, sest kaalumisel ka ajutine 

juurdeehitus (8 m2). Seega otse läbilõige oleks mõistlikum ning hoolekogu pooldab 

samuti antud lahendust. Projekti tellija on vald. Vald konsulteeris ka direktoriga. 

Prognoositav laste arv järgmisel õppeaastal on ca 500, alustab tõenäoliselt kolm esimest 

klassi.  



1.3.  Tulevikku on planeeritud veel laptopide õppeklass ja puudu on veel ka 

robootika/elektroonika klass.  

1.4.  Suurjuurdeehituse juures on olulisim ujula ja spordisaali ehitus. On räägitud sellest, et 

söökla võiks minna uude ossa, kuid see ei tohiks toimuda ei ujula ega spordikompleksi 

arvelt. Uus osa peaks olema funktsionaalne ja kergelt kohandatav muutuvate olude suhtes. 

Vajadus on ka väiksema saali järele, sest suur saal on pidevalt hõivatud.  See oleks 

mõistlikum, kui väikesed rühmad inimesi kasutavad ka väiksemaid ruume. Vajalik on ka 

suuremat ruumi loodusteadustele, kus oleks võimalik kasutada nn tõmbekappi mitmel 

inimesel korraga. Hetkel on olukord väga piiratud. 

1.5.  Puudu on veel ka kunstiklassist, sest hetkel on kahe kooli peale vaid üks kunstiklass. 

Tulevikus võiks olla nn ateljeeklass. Koolis olemas ka savipõletusahi, kuid kasutatud seda 

veel ei ole.  

1.6.  Eelarve võib olla pisikeses miinuses selle aasta lõpus, kuid selle tingis uute ripplagede 

paigaldus. Järgmise aasta  eelarve on sarnane sellel aastal. Prognoos 1% suurenemisele. 

Eelarve summa ca 1,2 milj. 

1.7.  Hetkel on probleemiks veel väikeste laste sisehoovi kate, mis veel täna ei vasta 

nõuetele. Vajalik see vahetada, m2 hind on ca 30.-, seega eelarveliselt ca 5000.-, seda raha 

hetkel eelarves ei ole.  

1.8.  Õpilasesindus tahab ka raha saada, sest tulemas on palju üritusi. V.Voog soovitab 

kirjutada valda projekt.  

2.1. Kooli 30 juubel. Eelarves peaks vastav raha olema eraldi real- hoolekogu arvates peaks 

summa olema vähemalt 30 000.  Vähemalt 2000.- läheb juubeli kontserdiks. Võimalik 

toimumiskoht on koolihoov. Juubeliaasta avatakse 1.09.2017 kooli avaaktuseks. Juubeli 

komisjon asutavalt kokku tulnud, kuid otsuseid veel ei ole. Uus kohtumine on 3.01. jaanuaril 

kell 13.00. Vilistlaste juubeli pidu on 30.10.2017.  

3.1. Koolikiusamine, juhtum esimeses klassis. Vägivaldne juhtum. Direktor on kokku 

kutsunud tugimeeskonna, kelle tegevus on andnud esmase tulemuse. Probleemne käitumine 

oli lapsel juba lasteaias, kuid vanemad keeldusid siis spetsialistide abist. Nüüd on saadud 

vanemad nii kaugele, et nad on nõus lapsele abi otsima ja käitumisprobleemiga tegelema. 

Protsessi ei kaasatud valla lastekaitsespetsialisti, kuid teda on informeeritud. Eeldatavalt tuleb 

tagasiside juhtumile kooli läbi lastekaitsespetsialisti.  

3.2. Kool on kaudselt kaasatud nädalavahetusel toimunud vägivalla juhtumisse kooli 

õpilastega. Juhtum toimus koolivälisel ajal. Kool ei ole vastutav, kuid mõistab toimunud 

käitumise hukka. Koolis edasi õppimine otsustatakse peale juriidiliste toimingute toimumist. 

Roland soovitab tegeleda ka konflikti sattunud õpilaste klassikaaslastega. Direktor kinnitab, et 

vastavate klasside õpilastele on planeeritud kriisinõustamine. Hoolekogu näeb väga tungivat 

vajadust poolteist kohaga koormusega psühholoogi järele Loo Keskkoolis.  

4.1. Koolivormi teema on vaevaline liikuma. Pakkujaga ühendust on saada ka keeruline. 

Kooli poolt tegeleb koolivormi teemaga Rozeta Meos. Silja Risti ootab otse vastuseid 

pakkujalt, sest teemaga on vajalik edasi minna. Hetkel ei saadeta ka lapsevanematele 



koolivormi statuuti kuni kõik detailid pole koolivormipakkujaga kooskõlastatud. Oleme ootel. 

Silja Risti - kirjutan meilitsi, kuidas teema edasi areneb.  

Uus koosolek 24.01.2017 kell 17.30 Loo Keskkoolis. 


