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Laulasmaa Kooli hoolekogu moodustamise
kord ja hoolekogu ttitikord

Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 l6ike 2, Kerla valla
pShimiiiiruse $ 33 l6ike 5, p6hikooli - ja giimnaasiumiseaduse $ 73 l6ike 1, Laulasmaa Kooli
p6himiiiiruse ning Keila Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 22.08.2017.a. ning
20.09.2017.a seisukoha alusel.

..1. peatiikk
ULDSATTED

$ 1. Reguleerimisala
(1) Meiirusega kehtestatakse l,aulasmaa Kooli (edaspidi Koot) hoolekogu moodustamise

kord ja hoolekogu to<ikord.
(2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses p6hikooli- ja gtimnaasiumiseadusest,

koolieelse lasteasutuse seadusest, haridusministri mdiirusest, Kooli p6himiiirusest,
Keila Vallavolikogu ja Keila Vallavalitsuse 6igusaktidest ning teistest hoolekogu
tegevust reguleerivatest 6igusaktidest.

$ 2. Kooli hoolekogu mOiste
(l) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle tilesanne on haridusasutuse Spetajate

kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate
organisatsioonide tihistegevus kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse jiilgimisel ning selleks
tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

(2) Kooli hoolekogu tiiidab talle seadusega ja seaduse alusel antud Oigusaktidest tulenevaid
tilesandeid ning teeb Keila Vallavalitsusele ettepanekuid Kooliga seotud k0simuste
paremaks lahendamiseks.

2.peatiikk
HOOLEKOGU MOODUSTAMIE

$ 3 Kooli hoolekogu struktuur
(1) Kooli hoolekogu (edaspidi tldhoolekogu) moodustatakse Kooli koolimajade ja

lasteaedade hooleko gud est (edas p i di M aj a h o o I eko Su).

$ 4 Koo.li- Uldhoolekogu ja Maja hoolekogud
(1) Uldhoolekogu koosseisu kuuluvad Maja hoolekogu esimehed, v.a l6ikes 4 nimetatud

juhul, kooli pidaja, kooli ja lasteaia 6ppen6ukogu, vilistlaste, olemasolul

E

6pilasomavalitsuse ning Kooli toetavate organisatsioonide esindaj ad.



(2) Maja hoolekogusse kuuluvad vastavalt Maja spetsiifikast Kooli 6pilaste vanemate v6i
lasteasutuse laste vanemate esindajad, 6ppen6ukogu aga samuti vilistlaste,
dpilasomavalitsuse ning Kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

(3) Maja hoolekogu valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe. Majade hoolekogude
esimehed kuuluvad Uldhoolekogusse, v.a l6ikes 4 nimetatud juhul.

(4) Uldhoolekogude koosseisu kuuluvate Majade hoolekogude esimehed ei tohi kuuluda
koolitootajate hulka. Juhul, kui Maja hoolekogu esimees on Kooli t6titaja, siis esindab
Maja hoolekogu Uldhoolekogus Maja hoolekogu poolt valitud asendaja, kes ei kuulu
koolit6ritaj ate hulka.

(5) Kooli koolimajade ja lasteaedade 6petajad valivad dppeaasta esimesel 6ppen6ukogu
koosolekul Uldhoolekogu koosseisu kaks Sppen6ukogu esindajat, kellest tiks esindab
koolieelset lasteasutust, ja nende asendusliikmed.

(6) Kooli 6pilasomavalitsus valib oma igaaastasel esimesel koosolekul oma esindaja Kooli
Uldhoolekogusse.

(7) Kooli pidaja esindaja nimetatakse Kooli Uldhoolekogusse kooli pidaja stitestatud
korras.

(8) Uldhoolekogu ja Maja hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli
toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitridtajate hulka.

(9) Kooli direktor esitab Majade hoolekogude ja Uldhoolekogu koosseisu Keila
Vallavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul 6ppeaasta algusest arvates.

$ 5 Maja hoolekogude koosseis
(l) Lehola koolimaja ja lasteaia (sh Ka{aktila lasteaed) hoolekogu koosseisu kuuluvad:

l) maja 6ppen6ukogu esindaja;
2) maja lasteaia osa Sppen6ukogu esindaja;
3) vtihemalt kolm kooli lastevanemate esindajat;
4) viihemalt kaks lasteaia lastevanemate esindajat;
5) olernasolul 6pilasomavalitsuse esindaja;
6) olemasolul haridusasutust toetava organisatsiooni esindaja;

(2) Klooga koolimaja ja lasteaia hoolekogu koosseisu kuuluvad:
1) maja 6ppen6ukogu esindaja;
2) maja lasteaia osa 6ppendukogu esindaja;
3) viihemalt kolm kooli lastevanemate esindajat;
4) vdhemalt kaks lasteaia lastevanemate esindajat;
5) olemasolul 6pilasomavalitsuse esindaja;
6) olernasolul haridusasutust toetava organisatsiooni esindaja;

(3) Laulasmaa koolimaja ja lasteaia (sh Tarekese lasteaed) hoolekogu koosseisu kuuluvad:
l) maja 6ppen6ukogu esindaja;
2) maja lasteaia osa 6ppen6ukogu esindaja;
3) vtihemalt kolm kooli lastevanemate esindajat;
4) vdhemalt kaks lasteaia lastevanemate esindajat;
5) vilistlaste esindaja;
6) olemasolul dpilasomavalitsuse esindaja;
7) olemasolul haridusasutust toetava organisatsiooni esindaja;

$ 6. Esindajate valimine Maja hoolekogudesse
(1) Lastevanemate esindajate valimine toimub lastevanernate tildkoosolekul, mille kutsub

kokku Kooli direktor, allj?irgnevalt:
l) Kandidaadid hoolekogusse seatakse tiles lastevanemate tildkoololekul. Kandidaat

peab andma kandideerimiseks kirj aliku n6usoleku;
2) Valimine toimub avaliku hiiiiletamise teel;
3) Hoolekogu liikmeteks valitakse enim hiidli saanud kandidaadid;
4) Lastevanemate koosolek ja otsused protokollitakse.



(2) 6pilaste esindaja valimine juhul, kui pdhikoolis on moodustatud Opilasomavalitsus,
toimub 6pilasomavalitsuse koosolekul, mille kutsub kokku 6pilasomavalitsuse juht,
allj[rgnevalt:
1) Kandidaadid hoolekogusse seatakse tiles 6pilasomavalitsuse liikmete poolt.

Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks ndusoleku;
2) Valimine toimub avaliku hiiiiletamise teel;

I ) Opilasomavalitsuse koosolek ja otsused protokollitakse.
(3) Oppen6ukogu esindaja valitakse 6ppen6ukogu koosolekul, alljiirgnevalt:

1) Kandidaadid hoolekogusse seatakse tiles 6ppen6ukogu liikmete poolt. Kandidaadid
peavad andma kandideerimiseks n6usoleku;

2) Esindaja valimine toimub avaliku h66letamise teel;
3) Hoolekogu liikmeks valitakse enim hiiiili saanud kandidaadid;
4) 6ppen6ukogu koosolek ja otsused protokollitakse.

5 Z. UtOtroolekogu ja Maja hoolekogu liikmete volituste kestus
(1) Kooli pidaja esindaja volitus kestab volikogu poolt uue liikme nimetamiseni, kuid mitte

kauem, kui tema volikogu koosseisu kuulumiseni.
(2) Lapsevanemate esindaja volitus kestab kuni esindaja lapse Koolist viiljaarvamiseni.
(3) Opetaja, vilistlaste ja toetavate organisatsioonide liikmete volitused ldppevad uute

liikmete valimisega.
(4) Opilasomavalitsuse esindaja volitus kestab kuni tema Koolist viiljaarvamiseni.
(5) Kdikidel Uldhoolekogu ja Maja hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on 6igus oma

volitustest loobuda liikme poolt esitatud kirjaliku avalduse alusel.
(6) Maja hoolekogu koosseisu valitud esindaja saab hoolekogu koosseisust viilja arvata, kui

ta ei ole osalenud tihe 6ppeaasta jooksul tihelgi hoolekogu koosolekul. Esindaja
hoolekogu koosseisust villjaarvamisel tuleb valida iihe kuu jooksul uus esindaja
hoolekogusse.

(7)' Hoolekogude koosseisus muudatused kinnitab Keila Vallavalitsus.

3.peatiikk
HOOLEKOGU TOOKORI)

$ 8. UtOtroolekogu ja Maja hoolekogu tti0 juhtimine
(l) Oma too korraldamiseks valib Uldhoolekogu ja Maja hoolekogu (edaspidi Hoolekogu)

oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ning protokollija.
(2) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine toimub avalikul hiitiletamisel.
(3) Esimehe iiraolekul asendab teda aseesimees.

$ 9. Hoolekogu koosolekute liibiviimine
(l) Hoolekogu koostab igaks 6ppeaastaks t66plaani, milles on:

1) tegevuse eesmdrgid,
2) tegevuse sisu,
3) tilesannete tiiitmise tiihtajad.

(2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad Oppeaasta kestel vdhemalt tiks kord nelja
kuu jooksul.

(3) Hoolekogu erakorraline koosolek toimub viihemalt kolme Hoolekogu liikme, direktori
v6i vallavalitsuse ettepanekul. Erakorralise Hoolekogu koosoleku kutsub kokku
Hoolekogu esimees, tema draolekul aseesimees tihe kuu jooksul arvates vastava
ettepaneku saamise hetkest.

(4) Hoolekogu koosoleku kutsub kokku ja juhatab hoolekogu esimees, tema iiraolekul
aseesimees.



(4) Koosolekul arutamisele tulevate ktisimuste ettevalmistamist ning asjakohaste
materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.

(5) Koosoleku toimumise aeg ja p[evakord teatatakse Hoolekogu liikmetele viihemalt tiks
niidal enne koosoleku toimumist.

(6) Igal Hoolekogu liikmel on 6igus avaldada oma arvamust, esineda arutatavates
kiisimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

(7) Hoolekogu koosolekutest v6tab osa Kooli direktor ja Maja hoolekogu koosolekul
konkreetse Maja juht, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

(8) Hoolekogu koosolekutest v6ivad osa v6tta 6pilasomavalitsuse esindajad, vallavalitsuse
haridusktisimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe kutsel.

(9) Hoolekogu on otsustusvdimeline, kui koosolekul osaleb viihemalt kaks kolmandikku
hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees v6i aseesimees.

(10) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
1) koosoleku toimumise aeg ja koht,
2) koosoleku algus ja l6pp,
3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi,
4) koosolekust osa v6tnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed,
5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetus,
6) kinnitatud pdevakord,
7) koosolekul sdnavOtnud isikute nimed ja s6nav6tu ltihike sisu,
8) vastuv6etud otsused,
9) koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

(11) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu tririsse puutuvate mate{alidega
siiilitatakse Koolis tihtsetel alustel muude haridusasutuse dokumentidega.

$ 10. Hoolekogu otsused ja nende tliitmine
(1) Hoolekogu otsused v6etakse vastu tildjuhul avalikul hiiiiletamisel, hoolekogu otsusel

v6ib hiiiiletamine olla ka salajane. Hoolekogu otsused v6etakse vastu
poolthiiiilteenamusega. Poolt- ja vastuhiiiilte v6rdse arvu korral on otsustavaks
hoolekogu esimehe, tana puudumisel aseesimehe hiiiil.

(2) Hoolekogu otsuste tiiitmist korraldab Kooli direktor jalv6i Majajuht.
(3) Hoolekogu poolt vastu v6etud otsused avalikustatakse haridusasutuse veebilehel.
(4) Hoolekogu otsusega mittendustumisel on huvitatud isikul 6igus p66rduda avaldusega

vallavalitsuse v6i riiklikku j iirelevalvet teostava ametniku poole.

$ 11. Aruandlus
(1) Hoolekogu 6ppeaastal tehtud to6 aruande esitab hoolekogu esimees iiks kord

dppeaastas Kooli lastevanemate iildkoosolekule ja tutvumiseks vallavalitsusele.
(2) Aruanne peab kajastama 6ppeaasta jooksul tehtud t<iid ja plaane uueks dppeaastaks.

7. peattikk
RAKENDUSSATTED

$ 12. Rakendussfltted
(1) Tunnistada kehtetuks Keila Vallavolikogg 16.12.2010 mdiirus m 34 ,,Keila valla

haridusasutuste hoolekogude t6<ikorra kehtestamine "
(2) Maiirus j6ustub kolmandal piieval peale Riigi Teatajas avaldamist
(3)

Aleksei
tL,
v

\su
Volikogu esimees

01.10.2017.a.


