
Laulasmaa Kooli üldhoolekogu laiendatud koosolek 1-5/18/7 

 

13.09. 2018 

 

Koosoleku algus: 17.00 

Koosoleku lõpp:18.30 

 

Osalesid: Kristiine Hõrrak, Sven Heide, Jaana Roos, Varje Mägi, Ülle Krabo, Erika Elissaar, Helju 

Saamer, Maarika Tania, Mariana Avarsalu, Raidi Allikas, Külli Veerme, Mardo Hoovi, Kadi-Ingel 

Kungla, Hannela Lokko, Kadi Mäekuusk 

 

Päevakord: 

1. Laulasmaa Kooli lasteaedade õppekavale arvamuse avaldamine (dokumendid lisas) 

2. Laulasmaa Kooli koolide õppekavale arvamuse avaldamine (dokument lisas) 

3. 2018/2019. õa hoolekogu töö planeerimine 

 

1. Laulasmaa Kooli koolide õppekavade arvamuse avaldamine 

 

Kadi Mäekuusk andis ülevaate koolide õppekavast. 

 

Otsus: kinnitada. 

 

2. Laulasmaa Kooli lasteaedade õppekavade arvamuse avaldamine 

 

Kadi Mäekuusk andis ülevaate lasteaedade õppekavast. 

 

Küsimused ja ettepanekud: 

 

Kristiine Hõrrak: Ettepanek hindamiskriteeriumid kolmes lasteaias ühtsustada.  

Ülle Krabo: Ei näe otsest vajadust, on säilitatud igale lasteaiale omane eripära, mis samas vastavad 

riiklikule õppekavale.  

Erika Elissaar: võib edaspidi hindamiskriteeriumeid ühtlustada. 

 

Kristiine Hõrrak: Kas lasteaedades toimuvad ujumise ja suusatamise tunnid nagu on välja toodud 

õppekavas? 

Ülle Krabo: võimalusel suusatatakse, kuid õppekavasse on viidud antud tegevused sisse lähtuvalt 

kooli arengukavast. 

 

Kristiine Hõrrak: Mis on ELIIS? 

Kadi Mäekuusk: Lehola ja Klooga lasteaias on kasutusel e-päevik ELIIS, Laulasmaa lasteaias 

puudub. 

 

Otsus: kinnitada. 

 

3. Laulasmaa Kooli üldtööplaan 

 

Kadi Mäekuusk andis ülevaate Laulasmaa Kool üldtööplaanist mis on koostatud lähtuvalt kooli 

arengukavast. 

 

- Nõusolek haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks 

 



Ettepanek: suvevaheaja algus tuua kas päeva ettepoole st alates 8. juuni 2019. 175 

õppepäeva koolis kehtib, sest 2 õppepäeva tehakse õppeaasta jooksul ette (1.september on 

juba õppepäevana tehtud). 

 

Otsus: kinnitada (üldhoolekogu kui ka laiendatud hoolekogu hääletas muutmise ühehäälselt poolt). 

 

4. Arvamus eelarve projekti kohta 

 

Kadi Mäekuusk andis ülevaate eelarve projekti kohta. Samas tõi välja, et vallavanem Jaanus Saat 

andis suusõnalise lubaduse, et 2019. aastal alustatakse juurdeehitusega Laulasmaa Koolile 

klassiruumide näol ja spordisaali kilehalli (või muu analoogse lahendusega) näol. 

 

5. Hoolekogusse puuduvate liikmete leidmine 

 

Lahkumisavaldus Eha Kõiv (Lehola koolimaja, esimees). 

Klooga koolimajast lahkus Merike Irv.  

Mardo Hoovi (Klooga koolimaja õppenõukogu esindaja). 

Lahkumisavaldus Kristiine Hõrrak (Laulasmaa lasteaia lastevanemate esindaja) 

Karjaküla lasteaiarühma esindaja Liis Jaaku volitused lõppesid seoses lapse lasteaiast lahkumisega. 

Uued liikmed valime lastevanemate üldkoosolekutel. 

 

6. Hoolekogu kord ja moodustamine 

 

Ettepanek: vaadata üle hoolekogu kord ja moodustamine lisades see hoolekogu töökavasse.  

 

7. Tagasiside rahuloluküsitlusest 

 

Kadi Mäekuusk andis ülevaate personali seas läbiviidud rahuloluküsitlusest, mis puudutas küsimust 

rahulolu hoolekogu suhtes. Enamjaolt oodatakse hoolekogupoolset aktiivsust ja tihedat koostööd 

kooliga ning lapsevanematega. 

 

8. Hoolekogu tööplaan 

 

Esialgne Laulasmaa Kooli poolne sisend hoolekogu 2018/2019. õppeaastaks 

- Arvamus kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks 

- Arvamus kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks 

- Arvamus kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule 

- Arvamus arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta 

- Arvamus kooli sisehindamise korra kohta 

- Hinnang huvitegevuse ja ppr töökorralduse kohta 

- Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab valla- või linnavalitsus hoole-

kogu ettepanekul – suvine sulgemine juulis 

- Lasteaias rühmade suurused (kevad) 

- Külalisesinejad tundidesse  

- Rulapark (kasutusreeglid, asukoht, avamine – september) 

 



Esialgu planeeritavad hoolekogu toimumise ajad: 

13. november 2018 

19. märts 2019 

27. august 2019 

Vajadusel e-koosolek või erakorraline koosolek.  

 

Ettepanek: 29.08.2018 e-koosoleku vormistab ja protokollib Kadi Mäekuusk. 

 

Otsus: kinnitada. 

 

- Eelmisel õppeaastal toimus arutelu muuta Lääne-Harju valla lasteaedade kohatasusid. 

Endise Keila valla lasteaedade kohatasud tõuseksid kõige enam 50 eurolt 68 euroni.  

 

Ettepanek: edastada hoolekogu poolt pöördumine Lääne-Harju vallavalitsusele, et antud otsus ei ole 

õiglane endise Keila valla elanike suhtes.  

 

 

Protokollis 

Jaana Roos 


