
Laulasmaa Kooli üldhoolekogu laiendatud koosolek   1-5/19/3 

 

Laulasmaa 19.03.2019 

 

Koosoleku algus: 18.00 

Koosoleku lõpp: 19.00 

 

Koosoleku juhataja: Kadi Mäekuusk 

 

Osalesid: Külli Veerme, Erika Elissaar, Mardo Hoovi, Kadi-Ingel Kungla, Ülle Krabo, Hannela Lokko, 

Maarika Tania, Tanel Lambik, Aivi Tomson, Erki Klausson, Enn Pormeister, Sven Heide, Jaana Roos, 

Mariana Avarsalu, Raidi Allikas. 

 

Päevakord: 

 

1. Laulasmaa Kooli koolide õppekavale robootika, informaatika ainekava – arvamuse avaldamine 

2. Laulasmaa Kooli lasteaedade kodukorra kinnitamine 

3. Laste arv rühmades 2019/2020 õa 

4. Laulasmaa koolimaja juurdeehitus 

5. Jooksvad küsimused 

 

1. Laulasmaa Kooli koolide õppekavale robootika, informaatika ainekava – arvamuse 

avaldamine 

 

Kadi Mäekuusk andis ülevaate seoses antud ainekava vajalikkusest. 

 

Otsus: direktori käskkirjaga kinnitada. 

 

2. Laulasmaa Kooli lasteaedade kodukorra kinnitamine 

 

Senini oli eraldi kodukord Laulasmaa Kooli lasteaedades. 

Ettepanek: täiendada kodukorda (1.10) järgnevalt – Ebakaines olekus isikul on lasteaia territooriumil 

viibimine keelatud. Õpetajal on õigus alkoholi-või narkojoobes isikule last mitte üle anda. 

 

Hääletus: ühehäälselt poolt. 

Otsus: Laulasmaa Kooli lasteaedade kodukord kinnitada. 

 

3. Laste arv rühmades 2019/2020 õa 

 

Laulasmaa Kooli lasteaias 4 rühma: Karukellad, Merilõvid, Sipsikud, Tähetäpsud (suures majas) igas 

rühmas 20+4 last. 

Laulasmaa Kooli lasteaias 2 rühma: Hundud ja Õnnetriinud (moodulis) igas rühmas 14+2 last. 

Klooga lasteaias Mürakarud 14+2 last, Oravapõnnid 20 last, Päikesejänkud 20+4 last. 

Lehola lasteaias: Oravad 19 last, Lepatriinud 19 last, Pääsukesed 18+2 last. 

Mesimummud (Karjakülas) 18+2 last. 

 

Ülle Krabo sõnul on sel aastal rekordarv lapsi lasteaia koha järjekorras: 104.   

 

Otsus: kinnitada laste arv rühmades 2019/2020 õa. 



 

 

4. Laulasmaa koolimaja juurdeehitus 

 

Kadi Mäekuusk tutvustas juurdeehituse kavandit. Spordisaali sisustuse ehitus jääb II etappi. 

Juurdeehituse puhul mahutaks kool 300 õpilast. Ventilatsioonikamber võtab juurdeehitusest suure osa. 

Loodetavasti algab sügisel kooli juurdeehitus. 

 

Küsimus. Kas on võimalik ventilatsioonikamber ehitada katusele? 

 

Arvestades asjaolu, et Laulasmaa piirkonnas jätkuvalt elanikkond suureneb ning lasteaia kohta 

järjekorras on 104 last, siis ei ole võimalik pakkuda siinsele elanikkonnale piisavalt lasteaia kohti. 

Suurema lasteaia maja puhul on võimalik pakkuda valla elanike lastele lasteaia kohti ja sellest 

tulenevalt on võimalik muuta meie vald noortele peredele atraktiivsemaks ning valla elanikkond 

suureneks veelgi, mis peaks olema igale omavalitsusele oluliseks prioriteediks.  Laulasmaa piirkond on 

oma asukoha poolest noortele peredele hea piirkond elamiseks, kuid lasteaia kohtade puudus toob 

kaasa olukorra, kus pered otisvad teistest omavalitsustest võimalusi lasteaiakoha leidmisel. 

 

Ettepanek: omavalitsusel leida võimalusi ehitada lasteaiale uus maja, sellest tulenevalt oleks võimalik 

lasteaia ruumid anda koolile, näiteks algklasside ruumideks. 

 

 

 

 

5. Jooksvad küsimused 

 

• Lehola koolimaja. 

 

Lehola koolimajas on endiselt ruumipuudus. Sel aastal saab Lehola koolimaja juurde ühe klassiruumi 

seoses raamatukogu ruumi vabanemisega, mis kolib moodulisse. Samas ei rahulda mooduli 

paigaldmine täielikult õpikeskkonda ja ruumipuudust. Puudu on veel minimaalselt 2 klassiruumi. 

Lehola piirkond on soodne elanikkonnale, kooli õppetase on kvaliteetne ning kõrgel tasemel, kuid 

õpitingimused on väga kesised – puudub fuajee, ruumid on amortiseerunud jne. Ruumide olemasolu ja 

ruumide parendamise puhul on võimalik Lehola koolimajja tuua rohkem õpilasi.Seda teemat on 

arutatud korduvalt Lääne-Harju Vallavalitsusega, kuid hetkel ei ole midagi algatatud. On tulnud vaid 

tagasiside, et sügisel puudutakse taas antud teemat. 

 

Ettepanek: leida võimalusi Lehola koolimaja õpitingimuste parendamiseks ja ruumipuuduse 

likvideerimiseks. 

 

 

• Koolimüts ja koolivorm. 

Laulasmaa koolimajas ja Klooga koolimajas on kasutusel koolimütsid. Ka Lehola koolimajja võtta 

kasutusele koolimüts. Ühtse koolivormi kasutamine toob ühtsuse kooli esindamisel ja samas ka 

esinemistel. Esialgu võiks võtta kasutusele vesti, mis on praktiline ning millest õpilane väga ruttu välja 

ei kasva. 

 

Ettepanek: koolivormina võtta kasutusele vest. 

 



 

• Rahulolu küsitlused. 

Mis paneks lapsevanemaid rahuloluküsitlustele aktiivsemalt vastama? Arutelu käigus selgus, et 

lapsevanem pigem ei vasta, kui kooliga ollakse rahul. Ettepanekuid tuli mitmeid, näiteks ühendada 

arenguvestlused rahuloluküsitlusega – olles arenguvestlusel täita koheselt ka küsitlus. Lasteaias on 

võimalik lapsevanemaid vastama panna lapsele järgi tulles. 

Lisaks tuleb levitada infot, et rahuloluküsitlusele vastamine on kooli jaoks oluline. 

 

 Järgmine koosolek toimub augustis. Vajadusel vahepeal e-koosolekud. 

 

 

 

 

 

Esimees        Protokollis 

Erki Klausson                                                        Jaana Roos 

 

 

 

 

 

 

 


