Laulasmaa Kooli üldhoolekogu koosolek 1-5/20/2
Laulasmaa 11.02.2020
Koosoleku algus 18.00
Koosoleku lõpp 19.00
Koosoleku juhataja Kadi-Ingel Kungla
Osalesid: Tanel Lambing, Triin Zjabrikov, Ülle Krabo, Maarika Friedemann, Mardi Hoovi,
Raidi Allikas, Enel Kuiv, Erki Klausson, Erika Elissaar, Helju Saamer, Kairit Kamber, Helen
Aasaleht, Maarika Tania, Lea Pisa, Hannela Lokko, Jaana Roos, Sven Heide.
Päevakord:
Hoolekogu töökord ja koosseis
1. klassi ja 7. klassi 2020/2021 vastuvõtt
Laulasmaa koolimaja juurdeehitus
Lasteaedades rühmade suuruste kinnitamine
Laulasmaa Kooli arengukava meeskond ja töökord
Jooksvad teemad ja küsimused
Hoolekogu töökord ja koosseis
Hoolekogu vaatas üle kehtiva töökorra, oma õigused ja kohustused. Toodi välja, et on keeruline
leida vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni liiget.
1. klassi ja 7. klassi 2020/2021 vastuvõtt
Vastuvõtt 1. klassi alates 01.03. Arvatavasti avame Laulasmaa koolimajas kaks
klassikomplekti, prognoos on 26 last.
Ruumipuudus Laulasmaa majas ning Lehola ja Klooga majade õpilased tekitavad murekohti.
Laulasmaa koolimaja juurdeehitus
Direktori KT Kadi-Ingel Kungla andis ülevaate juurdeehituse arengust ning probleemidest.
Moodulite edaspidine kasutamine on veel lahtine. Lapsed käivad loata ehitusplatsil.
Ümberprojekteerimised - gaasimahuti asukoht, radiaatorite asemel põrandaküte.
Lasteaedades rühmade suuruste kinnitamine 2020/2021 õppeaastal
Laulasmaa lasteaed - 22 last
Rühm Sipsikud - 14+2 last
poolt 14, vastu 1, erapooletu 0
Klooga lasteaed - Oravapõnnid 20 last, sõimerühm 16 last, Päikesejänkud 20+4 last.
Poolt 15, vastu 0, erapooletu 0.
Karjaküla lasteaed - 18+2 last.
Poolt 15, vastu 0, erapooletu 0.

Lehola lasteaed - Lepatriinude rühm 16 last, Oravad 18 last, Kiisud 18+2 last.
Poolt 15, vastu 0, erapooletu 0.
Otsus: kinnitada laste arv rühmades 2020/2021 õa.
Laulasmaa Kooli arengukava meeskond ja töökord
Arengukava lõpeb 2020. aasta lõpus. Töörühma on soov kaasata OV esindajat ja hoolekogu
liikmeid. Oluline on arengukava koostamisel ühtne missioon ja visioon. Arengukava sisendiks
on sisehindamine, mille läbiviimine on planeeritud juunisse ning arengukavaga saab alustada
augustis.
Otsus: kaasata meeskonda nii lasteaia kui kooli lapsevanemate esindajaid. Täpne ajakava
täpsustamisel järgmisel hoolekogu koosolekul.
Jooksvad teemad ja küsimused
 Valla poolt soovituslik tugipersonali rakendamine 2020/2021 õa-l. Soovitused ei vasta
tegelikele vajadustele.
Ettepanek: saata kooli poolt põhjendatud taotlus tegelike tugipersonali koormuse vajadustega.
 Koolibussid - kas vallal on plaanis vahetada teenusepakkujat? Lapsevanemad on
kuulnud, et ATKO bussidel on olnud probleeme ohutusega ja busside korrashoiuga.
Ettepanek: kontakteeruda valla ametnikega, et hoolekogu saaks oma küsimused esitada.
 1. klassi astujaid Klooga koolimajas - prognoos üle 10 lapse. Lehola koolimajas 3-5 last.
 Ettepanek paigaldada Laulasmaa koolimaja ette valgusfoor.
 Ettepanek lasteaiakohti lasteaedade suvepuhkuste ajal määrata elukoha põhiselt.
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