
Laulasmaa Kooli koolimaja ja lasteaia hoolekogu koosoleku protokoll  nr 1-5/18/3  

 

 

02.03.2018  algus 17.00  lõpp 19.00 

Osalesid: Maris Viksi, Erki Klausson, Ülle Krabo, Sven Heide, Kristiine Hõrrak, Enn 

Pormeister, Jaana Roos, Hestia Rindla 

Puudusid: - 

Päevakord: 

1. Laulasmaa Kooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord 

- ühendkoolil on 3 Majade hoolekogu, mis koosneb vastavate majade lasteaedade ja 

koolimajade esindajatest (Laulasmaa koolimaja ja lasteaia hoolekogu koosseis- punkt 2) 

- ühendkoolil on ka Üldhoolekogu, kuhu kuuluvad Majade esimehed (3tk), lasteaia-ja 

koolipoolne ÕN esindaja (2tk), vilistlaste esindaja, õpilasomavalitsuse esindaja, kooli 

toetavate org esindaja, KOVi esindaja (Tanel Lambing) 

- koosolekutel osaleb direktor, kes on aruandekohuslased, aga hääletusõigust koosolekul ei 

oma 

- järgmise koosoleku kutsub kokku esimees, saadab vähemalt nädal enne päevakorra 

meililisti; sekretär protokollib koosolekul, edastab vormistamiseks info@laulasmaakool.ee, 

seejärel edastab esimehe allkirjaga meililisti hoolekogu@laulasmaakool.ee; protokolle 

hoiustame kooli kantseleis ja kajastame kodulehel 

- järgmine koosolek mai lõpus või juunis (selgub jooksvalt)- üheks päevakorra punktiks uue 

õppeaasta tööplaan ja selle kinnitamine, teiseks hoolekogu kokkuvõtte üldkoosolekul 

- hoolekogu teeb tööplaani õppeaastaks 2018/2019 (vaata korda) + valmistub kokkuvõtteks 

üldkoosolekul 2018 septembris (tagasivaade 2017-2018 õppeaastale) 

 

2. Koosseis ja tutvumine 

Erki Klausson: esimees (kooli ja lasteaia esindaja) 

Enn Pormeister: aseesimees (lasteaia esindaja) 

Maris Viksi: sekretär (kooli ja lasteaia esindaja) 

Kristiine Hõrrak: liige (lasteaia esindaja) 

Sven Heide: liige (kooli ja lasteaia esindaja) 

Lasteaia ÕN esindaja: Ülle Krabo 

Kooli ÕN esindaja: Jaana Roos 

Õpilasesinduse esindaja: Mona Anete Raantse 8. kl 

Vilistlaste esindaja: puudub  
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Kooli toetava organisatsiooni esindaja: puudub 

Kool tegeleb vilistlaste esindaja leidmisega. Hoolekogu abistab kooli toetava org esindaja 

leidmisel. 

3. Lasteaia kohatasudest 

Lääne-Harju Vallavalitsus soovib piirkonniti ühtlustada olemasolevaid erisusi, sellest 

lähtuvalt on ettepanek alustada lasteaia osalustasu ja toidupäeva tasumise 

muutmisega  järgmiselt : 

lasteaia lastevanemate osalustasu tõstetakse kõigil kindla summa võrra ehk  endises Keila 

vallas saab uueks osalustasu summaks olema 68.- eurot kuus, millest lapsevanem saab tuleval 

aastal tuludeklaratsiooniga tagasi 20%. Toiduraha enam maksta ei tule, selle tasub 

Vallavalitsus. 

Kui endises Keila vallas on momendil osalustasu 10% palga alammäärast ehk 50.- eurot ja 

toidupäeva hind on 1.80, arvestades, et laps käib lasteaias 20 päeva kuus, tuleks 

lapsevanemal  tasuda 50.- + 36.- = 86.-, praegu pakutava 68.- asemel. Tingimus on see, et 68.- 

eurot tuleb tasuda igas kuus, ka siis, kui  laps on olnud haige või pole mõnel muul põhjusel 

lasteaias viibinud.  

Selleks, et  välja töötada uus määrus, peaks olema tutvustatud uut arvestust kõigis 

hoolekogudes. Tänaseks on kõik uue valla lasteaedade hoolekogud andnud positiivse 

nõusoleku. 

Osalustasu ei maksta lasteaia suvepuhkuse, juulikuu eest. 

Uus arvestus hakkab kehtima peale määruse vastu võtmist. 

Laulasmaa hoolekogu arvamus: muudatus aktsepteeritav, et eraldi  ei soovita teha toiduraha 

arvestust vastavalt lapse lasteaias viibitud päevade eest ja et igas kuus on üks konkreetne 

summa osalustasuna, kuid  miks ei ole osalustasu kõikides Lääne-Harju valla lasteaedades 

ühtne? Ettepanek: arvestada kõikides lasteaedades võrdne summa alljärgnevalt: 

45+55+68=168 jagada 3=56. Osalustasu kõikides valla lasteaedades võrdselt 56 eurot kuus. 

Samas, valdade ühinemisel lubati, et muudatused viiakse läbi elanikele soodsas suunas, seega 

võib-olla peaks osalustasu kõikides valla lasteaedades olema 45 eurot kuus. 

Kuidas hakkab toimuma toiduarvestus? Kuidas toimub osalustasude kulutamine? 

Miks ei saa lasteaiaõpetajad enam lisatasu 70 eurot? 

 4. 2018 planeeritud eelarve lasteaiale ja koolile- Laulasmaa koolimaja 1 147 848,72 eurot, 

sellest investeerimistegevus (võimla) 500 000; Laulasmaa lasteaed 308 142,89 eurot, millest 

õueala remont 10400 eurot 

Hoolekogu tagasiside: kaasata lapsevanemaid lasteaia õueala korrastamisse 

20.02.2018 kinnitati volikogus 2018 eelarve, direktor ootab Vallavalitsuselt kinnitatud Kooli 

eelarvet. 

5. arengukava 2018-2020 



- Vallavalitsus on koostamas välishindaja abiga arengukava valla haridusvaldkonnale; 

eksperdiga käidi jaanuaris ka koole külastamas; direktor koostas oma nägemust väljendava 

analüüsi eksperdile, mis kajastas seisukohta, et väikestes maakohtades võiksid siiski koolid 

säilida; kui valla arengukava/nägemus selgunud, saame valmis teha Laulasmaa Kooli 

arengukava, millesse kaasame erinevaid huvigruppe. 

6. 1. klassi astuvate õpilaste vanemate avalduste vastuvõtmine ja klassi komplekteerimine 

Laulasmaa Kool ühendkoolina alustas kõikides koolimajades avalduste vastuvõtmist. 1. 

septembrist ei ole Laulasmaa koolimajas klassiruumi kahele 1. klassile (ruumi vaid 

maksimaalselt 24 lapsele). Eeldatavasti on kooliastujaid üle 30ne. Kuhu panna ülejäänud 

lapsed? 

Hoolekogu arvamus/ettepanek: viia teema Üldhoolekogusse ja peale seda teha 

Vallavalitsusele pöördumine direktsiooni ja hoolekogu nimel. Vallavalitsus peab tegema 

otsuse, mispeale kutsub direktor kokku lapsevanemad ja teavitab klasside komplekteerimisest. 

7. päevakavade kinnitamine 

Otsus: kinnitada 

8. lasteaedade töökorraldus juulis 2018 ja laste arv rühmades 2018 

Laulasmaa hoolekogu arvamus: Hoolekogu on nõus Laulasmaa lasteaia sulgemisega 

juulikuus kui vald tagab sellel ajal valla elanikele lasteaia koha mõnes muus valla lasteaias( 

näiteks Paldiski linnas töötavad lasteaiad suvel kordamööda). Hoolekogu ettepanek KOVile 

on, et kui juulikuus on suletud Laulasmaa lasteaed, siis pakub KOV sel ajal soovijatele 

võimaluse viia laps mõnda teise valla lasteaeda. Juhtkond teavitab juulikuisest lasteaia 

töökorraldusest lapsevanemaid ette vähemalt 1 kuu. 

Laste arv Laulasmaa lasteaias on hoolekogu nõusolekul alljärgnev:  

Sipsikud 24 

Tähetäpsud 24 

Merilõvid 24 

Tereke 5. rühm 16 last 

Tareke 6. rühm 16 last 

Lõvisüdamed 24 

Hoolekogu ettepanek KOVile: kooliõde ka lasteaeda 

9. hoolekogu tööplaan 2018 

Hoolekogu koostab tööplaani järgmiseks õppeaastaks, sest käesolev õppeaasta hakkab juba 

läbi saama. Selle õppeaasta viimase koosoleku esimene päevakorra punkt. 

10. Jooksev info: - M. Viksi kokkuvõte koolitusest 01.12.2017 

Marisele meeldis koolitus ja arvab, et võiks majja kutsuda koolituse kogu hoolekogule. Maris 

tegeleb. 



- rampla projekt 

Kool on hoolekogule (eesotsas Enn Pormeistrile) väga tänulik. Rampla avamine kevadel. 

Vanema kooliastme õpilastel on jätkunud tegevust pea terveks õppeaastaks. 

Kopli Ehituskool loovutas Laulasmaa Koolile tisleripingid tehnoloogiaõpetuse klassi. 

- 100 külalistundi lapsevanematelt 

Hoolekogu tagasiside: lastevanematest hoolekogu liikmed näitavad isiklikku eeskuju ja 

püüavad motiveerida ka teisi lapsevanemaid 

- uus koduleht 

Valmib kooli sünnipäevaks (23.03.2018). 

- lasteaiaõpetajate koolituspäevad (lapsevanemad rühmas) 

Laulasmaa hoolekogu arvamus: kui lastevanematele on piisavalt kaua (vähemalt kuu aega) 

ette teatatud, et lasteaed vajab abi, siis lapsevanemad on avatud abistama; kes  

lastevanematest ei soovi teatud päeval, et teine lapsevanem rühmas on, siis on võimalik oma 

laps ka koju jätta või poolest päevast ära tuua vms. Lastevanemate kaasamine on teretulnud! 

Alternatiivina võiks jätta ka võimaluse lasteaed sel päeval sulgeda (vajadusel). 

- Laulasmaa koolimaja köögipersonal suitsetab koolimaja ees olevas parklas. 

Direktor on vestelnud ja keelanud suitsetada kooliterritooriumil. Kes keelab neil suitsetada 

väljaspool kooliaeda? 

Hoolekogu (Sven Heide ja Jaana Roos) pöörduvad valda, et uurida, kas on võimalik parklasse 

suitsetamist keelav silt paigaldada. 

 

Protokollis: Hestia Rindla 

 

 

 


