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Päevakord:
1. Laulasmaa Kooli sisehindamise korrale arvamuse
Põhikooli-ja gümnaasiumiseadus §78 sätestab sisehindamise kohustuse, sisehindamise
eesmärgi ning kohustuse viia sisehindamine läbi vähemalt üks kord kooli arengukava
perioodi jooksul. Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse §78 lõike 1 kohaselt tuleb
sisehindamise käigus välja selgitatud kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest
lähtuvalt tuleb koostada kooli arengukava.
Laulasmaa Kooli põhimääruse § 19 lg 6 p 17 ütleb, et direktor kehtestab Kooli
sisehindamise korra esitades selle enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks
hoolekogule.
Antud punktis täiendusettepanekuid hoolekogu poolt ei esitatud.
2. Lääne-Harju valla volikogule eelnõu saatmine Laulasmaa Kooli hoolekogu
moodustamise ja hoolekogu töökorra kohta
Erki Klausson: „See tundub mõistlikum kui eelmine.“
Eelnõu saadetakse volikogule.
3. Hoolekogu üheks ülesandeks on anda (või mitte anda) nõusolekut Haridus-ja
Teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks.
Laulasmaa Kooli juhtkond soovib 2019/2020 õppeaasta lõpetata kooliaasta 2 päeva
varem, alusega 04.06.2020 (HTM-i poolt on viimane koolipäev 07.06.2020 ) kuni
31.08.2020.
Ühe päeva teeme me ette juba 01.09.2019.
Erki Klausson: „Miks tehakse aktus pühapäeval ja kell 10:00?“
Kadi-Ingel Kungla: „Mis puudutab õppeaasta avaaktust, siis antud küsimus oli juba
juunikuus juhtkonna ja õpetajate seas arutlusel. Lõpuks leidsime, et pikaajaline
traditsioon, tarkusepäeva tähistamine, on Laulasmaa Koolile oluline ning me seda
rikkuma ei hakka.Kellaaeg, aga on seetõttu selline, et 1. septembril toimuvad aktused
ka mujal vallas (Padise ja Risti koolid) sh ka Laulasmaa Kooli teistes majades ning
ajakava sättides pidime arvestama vallavanema ja minu ajakava, et kõik jõuaksid
õigeks ajaks õigesse kohta. Kahjuks ei ole meil kellelgi võimu kalendrit ise luua ning
õnneks järgnevatel aastatel ei lange 1. september nädalavahetusega kokku.“
Teise päeva Teeme Ära talgupäeva raames.

Otsus - 2019/2020 õppeaasta lõpeb 04.06.2020 ning 2 koolipäeva tehakse kooliaasta
jooksul ette.
4. Arvamuse avaldamine Laulasmaa Kooli Lasteaia õppekava muudatus punkt 5 kohta
Õppekava muudatuse osas täiendusettepanekud ei esitatud.
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