Laulasmaa Kooli hoolekogu koosolek 1-5/20/5

Laulasmaa 17.11.2020

Koosoleku algus 18.00
Koosoleku lõpp 19.30
Koosoleku juhataja: Kadi-Ingel Kungla
Osalesid: Andrei Sorokin, Kaarin Rehepap, Maarika Tania, Mardo Hoovi, Helju Saamer, Signe
Takking, Triin Zjabrikov, Maarika Friedemann, Raidi Allikas, Erki Klausson, Svea Kaukes,
Sven Heide, Marju Piirimägi, Jaana Roos, Ülle Krabo, Anne Mallene, Tanel Lambing, Eerika
Elissaar, Helen Aasaleht, Kadi-Ingel Kungla
Päevakord:
1.
Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimised
2.
Hoolekogu tööplaan ja koosolekute kava.
3.
Laulasmaa Kooli hooajaline tegutsemine (sh Karjaküla lasteaed)
4.
Laulasmaa Kooli 2021 aasta eelarve projektide tutvustamine
5.
Sisehindamine ja arengukava (novembrikuu jooksul erakorraline koosolek)
6.
Jooksvad küsimused
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimised
Esimehe valimine
Kandidaadid – Erki Klausson
Hääletamine – 17 poolt häält
Aseesimehe valimine
Kandidaadid – Marju Piirimägi
Hääletamine – 17 poolt häält
Sekretäri valimine
Kandidaadid – Svea Kaukes
Hääletamine – 17 poolt häält
Otsus 1: Hoolekogu esimees Erki Klausson, aseesimees Marju Piirimägi, sekretär Svea
Kaukes.
2. Hoolekogu tööplaan ja koosolekute kava
Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles määratakse tegevuse eesmärgid ja
tähtajad.
Hoolekogu esimees esitab möödunud õppeaasta jooksul tehtud töö aruande vanemate
üldkoosolekul ning aruanne avalikustatakse Kooli kodulehel. Aruandes kajastuvad teemad:
 Õppeaasta jooksul tehtud tööd
 Saavutatud tulemused
 Lahendatud küsimused
 Uueks õppeaastaks kavandatud plaanid
Korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.
Hoolekogu esimees teeb ettepaneku järgmiste koosoleku aegade osas e-mailiga.

Otsus 2: Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord
nelja kuu jooksul ning koosoleku toimumise etteteavitamine piisab 14 päeva.
3. Laulasmaa Kooli hooajaline tegutsemine (sh Karjaküla lasteaed)
Laulasmaa Kooli lasteaedade sulgemine juulikuus 2021:
• Laulasmaa lasteaed alates 01.07.2021 – 01.08.2021
• Klooga lasteaed alates 01.07.2021 – 01.08.2021
• Lehola lasteaed alates 01.07.2021 – 01.08.2021
• Karjaküla lasteaed alates 01.07.2021 – 16.08.2021 (asenduskohad Lehola
lasteaias alates 02.08.2021)
Üldiselt Laulasmaa, Klooga ja Lehola lasteaedade sulgemise osas juulikuus erimeelsused
puudusid. Murettekitav on olukord Karjaküla lasteaias, kuna sealsed lapsed peavad sulgemise
ajal oleks juulikuu ühes asenduslasteaias ning augusti kaks esimest nädalat Lehola
(asendus)lasteaias. Tekkis küsimus, kas oleks võimalik teha 2021 suvel nii, et lapsed saaksid
kogu sulgemise aja olle ühes ja samas asenduslasteaias. Alternatiiv oleks, et vald hüvitaks
kogu perioodi asenduskoha Laulasmaa Lastehoius, mitte ainult juulikuu osa. Kuna otsest
lahendust hetkel ei ole, siis soovib Hoolekogu esmalt uurida võimalusi valla poolt ning
seejärel teha otsus e-hääletamise käigus.
Otsus 3: Leida koostöös vallaga parim lahendus Karjaküla lasteaia sulgemise osas ning
otsustada Laulasmaa lasteaedade hooajaline sulgemine e-hääletuse kaudu.
4. Laulasmaa Kooli 2021 aasta eelarve projektide tutvustamine
Kooli direktori KT Kadi-Ingel Kungla andis ülevaate eelarve koostamisel arvesse võetud
asjaoludest ning tutvustas 2021 aasta eelarvet.
Hoolekogu võttis teadmiseks Laulasmaa Kooli 2021 aasta eelarve.
5. Sisehindamine ja arengukava
Kooli direktori KT Kadi-Ingel Kungla andis ülevaate sisehindamise dokumendi sisust.
Hoolekogu esimees Erki Klausson ja aseesimees Marju Piirimägi on kaasatud arengukava
protsessi memode näol..
Otsus 4: Hoolekogu avaldab arvamust arengukava dokumendile selle valmimisel, kas siis
erakorralisel koosolekul või e-koosolekul. Lepiti kokku, et arengukava dokumendiga
tutvumiseks piisab 1 nädal.
6. Jooksvad teemad ja küsimused


Kooli direktori KT Kadi-Ingel Kungla jagas hoolekoguga Judo trenni aegasid
käsitleva küsimuse:

„Kuidas on juhtunud nii, et kooli uue spordihoone avamisega on algkooli õpilaste seas väga
populaarne JUDO trenn põhimõtteliselt „tänavale“ tõstetud. Trenni nimekirjas on 30 kooli
õpilast, nende hulgas ka tüdrukuid ja trenn on enne võimla avamist kooli ruumides 3 aastat

edukalt toiminud. Olen vaatamas käinud. Lastele väga mänguline, osavust, enesekindlust ja
distsipliini kasvatav spordiala, nagu suureks kasvamisel vajalik.“
Kool pakkus treeninguteks vabu aegu koolimaja aulas, milleks on kolmapäev ja reede.
Pakutud ajad treenerile ei sobinud. Laulasmaa SPA püüab tagada võimaluse treeningute
läbiviimiseks kuni selle õppeaasta/hooaja lõpuni. Õnneks/kahjuks tänane viiruse-olukord seda
ka soosib, et SPA-s konverentse nii aktiivselt ei planeerita. 30.10 kohtumisel on sõlmitud
treeneriga suusõnaline kokkulepe uueks õppeaastaks/hooajaks. Kool palub uuel
õppeaastal/hooajal, täna teisipäeval ja neljapäeval tegutsevale treeninggrupil, muuta aeg
kolmapäevale ja reedele ja nii tekib aeg teisipäevaks ja neljapäevaks judo treeninguteks.
Lisaprobleemina püüab kool leida judo mattidele „turvalist“ kohta. On võimalus need matid
panna aula vaheruumi. Kool ei ole kuidagi soovinud judo treeninguid tänavale tõsta, ega ka
laste vajadustest teerulliga üle sõita. Vastupidiselt on kool igati püüdnud leida lahendusi
olukorrale, kuid kooli poolt pakutu ei ole sobinud. Endiselt on ja jääb kehtima selleks
2020/2021 hooajaks pakkumine, läbi viia judo treeninguid koolimaja aulas kolmapäeviti ja
reedeti, peale koolitundide lõppu, nagu algkooli õpilastele sobiv on.

Hoolekogu esimees

Protokollis

Erki Klausson

Svea Kaukes

