
Laulasmaa kooli üldhoolekogu laiendatud koosoleku protokoll 
 

18.06.2018 kell 17.00 -19.00 

 

Osalejad registreeritud lisatud registreerimise lehel. 

Päevakord:  1. Kokkuvõte käesolevast õppeaastast 

2. Uue õppeaasta tööplaan (kõigis kolmes hoolekogus eraldi) 

3. Jooksev info 

 

Laulasmaa kooli direktor Hestia Rindla andis ülevaate 2017/18 a Laulasmaa kooli hoolekogu 

tegevusest: 

2017/18 õppeaastal valiti uus hoolekogu järgmises koosseis: 

Klooga 

Mardo Hoovi - kooli lastevanemate esindaja (esimees) 

Maarika Tania - Mürakarude rühma lastevanemate esindaja (aseesimees) 

Evelin Vabson - Oravapõnni rühma  lastevanemate esindaja 

Dagmar Lamp - Päikesejänkude rühma lastevanemate esindaja 

Lea Pisa - kooli lastevanemate esindaja 

Hannela Lokko - kooli lastevanemate esindaja 

Helju Saamer - lasteaia õppenõukogu esindaja 

Merike Irv - kooli õppenõukogu esindaja 

Kooli toetava organisatsiooni esindaja: Triin Õunamaa (MTÜ Teeme Klooga Korda 

eestvedajatest) 

ÕOV esindaja: puudub 

Vilistlaste esindaja: puudub 

Lehola 

Eha Kõiv - kooli lastevanemate esindaja (esimees) 

Kristi Lambing - lasteaia lastevanemate esindaja (aseesimees)  

Mariana Avarsalu - kooli lastevanemate esindaja 

Aliis Grabbi - lasteaia lastevanemate esindaja 

Liis Jaaku - lasteaia lastevanemate esindaja  

Riina Talvis - kooli õppenõukogu esindaja (sekretär) 

Raidi Allikas - lasteaia õppenõukogu esindaja 

ÕOV esindaja: puudub 

Kooli toetava organisatsiooni esindaja: puudub 

Vilistlaste esindaja: puudub 

Eesmärk: leida kooli toetava org esindaja MTÜst Lehola Külaselts 

Laulasmaa 

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 9. kl 

Kooli toetava organisatsiooni esindaja: puudub 



Vilistlaste esindaja: puudub  

Eesmärk: leida kooli toetava org esindaja Laulasmaa Spordiklubist 

 

Ettepanek edaspidiseks- muuta Laulasmaa Kooli hoolekogu moodustamise korda ja 

hoolekogu töökorda- koos võiks korraga käia üks hoolekogu koosolekuna, aga kõik majade 

inimesed esindatud; lisaks haldusreformist tulenenud muudatused, kirjavead. 

 

1. Koosolekud 

Toimus 3 majade koosolekut ja 1 üldkoosolek.  

1) koosolek Kloogal 27.02 

- koosseisu kinnitamine (sekretär valimata) 

- lasteaia koha-ja toidutasu arvestus muuta osalustasu põhiseks 68 eur kuus 

- 2018 eelarve 

- venekeelese õppeosakonna sulgemine alates 01.09.18 

- 1. klassi komplekteerimine; infokoosolek toimunud 

- päevakavade kinnitamine 

- lasteaedade sulgemine juulis 

- laste arv rühmades 2018 

- logo valimine, kinnitamine 

- sügis 2018 Kloogal haridus 155, Klooga LA 55, Klooga koolimaja 62 

- külalistunnid lapsevanematelt/ lapsevanemad rühmas 

2) koosolek Leholas 01.03.2018 

- koosseisu kinnitamine  

- lasteaia koha-ja toidutasu arvestus muuta osalustasu põhiseks 68 eur kuus 

- 2018 eelarve 

- 1. klasside komplekteerimine (2019 sügis ei ole enam 1. klassile klassiruumi); infokoosolek 

toimunud 

- päevakavade kinnitamine 

- lasteaedade sulgemine juulis 

- laste arv rühmades 2018 

- kevad 2018 Leholas haridus 145, Karjaküla LA 10, Lehola koolimaja 30 

- külalistunnid lapsevanematelt/ lapsevanemad rühmas 

- ühendkooli ühisüritused 

- personalivajadusest (muusikaõpetaja, logopeed, klassiõpetaja) 

3) koosolek Laulasmaal 02.03.2018 

- koosseisu kinnitamine  

- lasteaia koha-ja toidutasu arvestus muuta osalustasu põhiseks 68 eur kuus 

- 2018 eelarve 

- 1. klasside komplekteerimine (34 avaldust; pöördumine Vallavalitsusele) 

- päevakavade kinnitamine 

- lasteaedade sulgemine juulis 

- laste arv rühmades 2018 

- külalistunnid lapsevanematelt/ lapsevanemad rühmas 

- ühendkooli ühisüritused 

- rampla projekt 

- köögipersonali suitsetamine parklas 

 



4) Üldhoolekogu 12.03.2018 

- koosseisu kinnitamine 

- lasteaia koha-ja toidutasu arvestus muuta osalustasu põhiseks 68 eur kuus 

- eelarve 

- arengukava 

- 1. klasside komplekteerimine Laulasmaal (34 last; pöördumine VV; lastevanemate 

infokoosolek 29.03) 

- venekeelese õppeosakonna sulgemine alates 01.09.18 (pöördumine VV) 

- lasteaedade sulgemine juulis 

- lasteaiaõpetajate lisatasud 

- kooliõde ka lasteaeda 

- suitsetamist keelav silt parklasse 

 

Kokkuvõtvalt olulisemate muudatustena toodi välja, et Kloogal suletakse 1. septembrist vene 

õppekeele osa. Tuleb lahendada koolibussi vajadus. Lehola koolimajas on endiselt 

ruumipuudus, teha vallale ettepanek vana sepikoja kasutuselevõtuks raamatukogu ja 

külaseltsina, sepikoda vajab investeeringuid. Laulasmaa koolis oli vajadus kooli ja 

lasteaiarühmade ruumidele, probleem lahenemisel, kuna 1. septembriks paigaldatakse 

puuduolevate ruumide  jaoks moodulid ning projekteeritakse kooli juurdeehituse osa ümber. 

Loodetakse Innove rahastamisele. 

 

2. Sportimisvõimalused 

Endiselt on lahendamata spordisaal. Kloogal on küll spordisaal, kuid ajakulu tõttu ei viida 

sinna lapsi. Laulasmaa SPA spordisaalis ei lubata palli mänguida ja enamus sporditunde on 

aastaringselt õues. Arutleti võimaluse üle paigaldada PVC hall, mis kestaks ligikaudu 15 a, 

selle paigaldamiseks on vajalik vallal võtta laenu ca 1 miljon eurot. Endiselt on puudu Klooga 

lasteaias liikumistundide ruum. Võimalik on Lehola lapsi viia Vasalemma spordisaali. 

Kehaline kasvatus muutub liikumisõpetuseks, mille kavas on ette nähtud 40 ujumistundi 

(eelnevalt 30). Laulasmaa SPA on tihti hõivatud, ujumisvõimalus Keilas ja Paldiskis.  

Õuealale ehitavad Laulasmaa kooli 8. ja 9 kl poisid rampla, avamine septembris. Võimalik 

paigaldada territooriumitele veekindlast vineerist või alumiiniumist pinksilauad. 

Mänguväljakute ohutus ja turvalisuse kontrolli teeb Tiptiptap OÜ Laulasmaa kooli 

territooriumil. Lasteaiad vajavad uusi atraktsioone Lehola, Klooga, Karjaküla ja Laulasmaa. 

Kloogal on rajatud seiklusrada. Kadi-Ingel tegi ettepaneku Leholas kooli territooriumil avalik 

mänguväljak kinni panna, kuna 5 a rajamisest möödas, suuremad lapsed lõhuvad õhtuti. Tehti 

ettepanek, et lapsed võiksid mängida vanemate juuresolekul, tuleb silma peal hoida ja tagada 

ohutus. 

 

3. Suitsetamist keelavad märgid koolide juurde 

Koosolekul tõstatatud teema tulemusena on Laulasmaa koolimaja juures suitsetamis keelav 

märk, ettepanek paigaldada märk kõigi koolide juurde. Lehola koolis on mänguväljak õhtuti 

avalikus kasutuses ja hommikuti vedelevad suitsukonid ja tühjad pudelid.  

 

4. Majade koostöö 

Kuna on ühine kool, siis on olnud aktused Laulasmaal, edaspidi võib muuta asukohta, näiteks 

teha Lehola-Klooga ühisaktus Kloogal. Samuti 1. klassi lastele korraldada ühine klassiõhtu. 

On toimunud ühine rahvatantsupäev ja spordipäev. Ka järgmisel aastal on 10. juuniks 

broneeritud Keila staadion, Kasutame Keila staadionit tasuta. Oma vallas tuleks suurenda 

sportimisvõimalusi, näiteks Vasalemma jalgpallistaadionile teha ring ümber. 



 

5. Ülevaade 1. klassi astujatest 

1. klassi astujate avaldused vastu võetud ja koosolekud vanematega peetud, klassijuhatajad 

kutsuvad vanemad augusti lõpus uuesti kokku. 

 

6. Arengukava 

Valla haridusvõrgustiku arengukava ei ole vallas veel kinnitatud. Haridusvõrgustiku 

arengukava põhjal saab uuenda ka Laulasmaa kooli arengukava. 

 

7. Lasteaia kohatasu  

Lasteaia kohatasu ei ole vallas veel kinnitatud, hoolekogu oli nõus, et kohatasu koos 

toidurahaga väheneb, kuid otsustati teha vallale ettepanek kaaluda kogu vallas ühtse kohatasu 

56€ kehtestamist (45+55+68=56). Sarnaselt tuleks rakendada võrdsuse põhimõte lasteaia ja 

kooli õpetajate palkade osas. 

 

8. Konkursikomisjon  

4. juuni toimus konkursikomisjon kus, osalesid hoolekogude esindajad. Leiti  2 

rahvatantsuõpetajat (Aveli Vellerind ja Jane Kuusalu), klassiõpetaja Leholasse (Kadi Komp) 

ja Laulasmaale (Maris Vaher), muusikaõpetaja Leholasse (Laura Tanni),  2 lasteaiaõpetajat 

Kloogale (Karoline Rähn, Tiia Laidinen). Aveli Vellerind hakkab andma Laulasmaal ka 5.-7. 

klassidele 0,5 loodusõpetuse tunde.   

 

Puudu on veel: Lehola koolimaja logopeed, kokk ja laseaed köögi abitööline, Laulasmaa 

koolimaja füüsika-keemia õpetaja, tehnoloogia/ robootikaõpetaja, huvijuht ja  majahoidja. 

Konkurss kestab 10. augustini ja komisjon tuleb uuesti kokku 13. augustil. 

 

9. Lasteaia rühmad 

Hoolekogud on kinnitanud lasteaia rühmasuurused alates 2018 sügisest järgmiselt: 

- Klooga 

Laste arv Klooga lasteaias on hoolekogu nõusolekul alljärgnev: Päikesejänkude rühmas 24, 

Oravapõnnide rühmas 21, Mürakarude rühmas 16. 

-Lehola 

Laste arv Lehola lasteaias on hoolekogu nõusolekul alljärgnev: 

Mesimummud-20 

Lepatriinud- 20 

Pääsukesed-20 

Oravad: 20 

-Laulasmaa 

Laste arv Laulasmaa lasteaias on hoolekogu nõusolekul alljärgnev:  

Sipsikud 24 

Tähetäpsud 24 

Merilõvid 24 

Tereke 5. rühm 16 last 

Tareke 6. rühm 16 last- uus nimi 24 last 

Lõvisüdamed 24- uus nimi 16 last 

Algaval õppeaastal on Laulasmaal võimalus moodustada rühmad lähtuvalt koolikohustusest 

(1. oktoobri seisuga) ühe vanusega lastest. Statistika näitab, et kooli läheb neli aastat järjest 

üks rühmatäis lapsi s.t 24 last. 



Lasteaia õpetajad võtsid 8. juuni õppenõukogus vastu otsuse, et lasteaias moodustatakse 

rühmad ühevanuselistele lastele. See tähendab, et mõned lapsed peavad 2018 aasta sügisel 

vahetama rühma. 

Sügisesed laste nimekirjad on üleval lasteaias. Kõikide küsimustega pöörduge palun 

õppealajuhataja Ülle poole - 56 688 006, ulle.krabo@laulasmaakool.ee. 

Leholas on liitrühm, 13 kooliminevat ja ülejäänud sõimerühma lapsed. Kooli ettevalmistuse 

ajal on väiksemad lapsed teiste rühmade tundides. 

 

10. Hoolekogu tööplaan 

Majade hoolekogul tuleb koostada 2018/19 tööplaan. Tööplaani koostamisel arvestada 

õigusaktide koostamise vajadusega:  

- põhimäärus (sept) 

- arengukava (sept) 

- õppekavad (august) 

- kodukorrad (okt) 

- hoolekogu kord (sept-okt) 

- puuduvate liikmete leidmine 

- lastevanemate kaasamine (külalistunnid) 

- projektitöö 

Septembri lõpus korraldatakse koolides lastevanemate koosolek, kus hoolkogu esitab tehtud ja 

planeeritavatest tegevustest ülevaate. 

 

Laulasmaa kooli direktor Hestia Rindla avaldas tänu: 

Enn- rampla eest; 

Maris- külalistunnid, ürituste korraldamise eest; 

Kristiine- rahvatantsupidu, konkursikomisjon eest; 

Erki- pinkide eest; 

Raidi- lastevanemate kaasamise eest; 

Mardo, Eha- konkursikomisjonis osalemise ja protokollimise eest. 

 

Septembris kutsub hoolekogu kokku lapsehoolduspuhkuselt naasev Kadi Mäekuusk. 

 

 

Protokollis 

Eha Kõiv 


