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2020/2021. õa arengukava täitmise aruande kooskõlastamine
Arvamuse andmine kooli õppekavale
Arvamuse andmine kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks
Lapsevanema pöördumised.
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2021/2022. õa hoolekogu tööplaan ja koosolekute kava

Päevakorra punkt 1: 2020/2021. õa arengukava täitmise aruande kooskõlastamine
Erki Klausson: kas on ettepanekuid?
Enn Pormeister: kehalise kasvatuse hindamine. I kooliastmes muuhulgas käitumise järgi, II ja III
kooliastmes õpitulemuse järgi. Miks ei võiks ka II ja III astmes arvestada tunnis käitumist?
Kadi-Ingel Kungla: siis käitumishinne eraldi.
Erki Klausson: kiidame heaks.

Päevakorra punkt 2: Arvamuse andmine kooli õppekavale
Erki Klausson: kas kellelgi on ettepanekuid? Kiidame heaks.

Päevakorra punkt 3: Arvamuse andmine kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks
Erki Klausson: kas on ettepanekuid? Kiidame heaks.

Päevakorra punkt 4: Lapsevanema pöördumised.
Erki Klausson: saabunud kaks pöördumist. Üks on eelmise õppeaasta lõpust, puudutab vene keele õpetajat
ja teine teema on Laulasmaa lasteaias puhkeajal lõunaune teema. Arutame magamise teemat, kas kõik on
kirja näinud? Tutvustab kirja sisu.

Ülle Krabo: kevadel oli Laulasmaa lasteaias neli sellist last, kes ei maganud lõunaund, uusi andmeid ei tea,
üks rühm lõpetas. Meie lähtume sotsiaalministri määrusest “Tervisekaitsenõuded koolieelses
lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”, mille § 14 p 4 ütleb: “Päevakava kohaselt
võimaldatakse ühe kuni kolme aasta vanusele lapsele vähemalt üks kord päevane uneaeg. Vanematele
lastele peab olema tagatud päevas vähemalt üks tund puhkeaega valikuvõimalusega une ja muu vaikse
tegevuse vahel.” Seaduse järgi peab olema lapsel võimalus valida kas ta puhkeajal magab või ei,
lapsevanem rikub lapse eest valikut tehes seadust. Laps võib voodis vaikselt mängida. Siiani on tava, et
kõik lapsed lähevad voodisse puhkeajaks.
Kadi Mäekuusk: kevadel pakkusime välja, et laps võib vaikselt voodis mängida, lapsevanem ei olnud sellega
nõus ja on seisukohal, last ei tohi sundida voodis olema. Oleme lasteaia poolt pakkunud välja kõik
võimalused, mida antud juhul saab teha, lapsevanem ei ole olnud nõus.
Raidi Allikas: toob Lehola lasteaia näite (kõik lapsed lähevad voodisse puhkeajaks ja kes 20 minutiga ei
uinu, siis võib tulla voodist välja ja vaikselt nt mängida). Laulasmaa lasteaias ei saa seda võimalust
kasutada, kuna rühmaruum on üks, Leholas aga on kaks eraldi ruumi.
Toimus arutelu erinevate võimaluste leidmiseks. Lapsevanema soov on, et laps lasteaias lõunaund ei
magaks ja seetõttu ka voodisse ei läheks, et vältida uinumist.
Hoolekogu üldine seisukoht: meil on lapsest lähtuv kasvatus, arvestame võimaluse korral lapsevanema
sooviga, kuid laps on kõige olulisem. Vaikne tegevus voodis on alati olnud üks variant, kedagi ei
sunnitama magama. Kuid kui laps uinub, siis teda üles ei aeta. Lapsele on antud valik – kas ta magab või
mitte ja kui ei maga, siis vaikne tegevus voodis. Laulasmaa lasteaia ruumid on sellised, et igal rühmal on
kasutada üks suur ruum, kus toimuvad tegevused, söömine ja magamine. Seetõttu ei ole ka võimalik
lapsel teiste magamise ajal tegeleda vaiksete tegevustega samas rühmaruumis mujal kui voodis.
Hoolekogule teadaolevalt on lasteaia õppealajuhataja ja Laulasmaa Kooli juhtkond kevadel tegelenud
teemaga ja pakkunud lapsevanemale erinevaid variante arvestades olemasolevaid võimalusi Laulasmaa
lasteaias. Hoolekogu esimees edastab hoolekogu arvamuse lapsevanemale.
Erki Klausson: Laulasmaa kooli 7A klassi lastevanemate pöördumine seoses vene keele õpetajaga.
Kadi-Ingel Kungla: see vene keele õpetaja ei õpeta neid kahte klassikomplekti algaval õppeaastal.
Vestlesime õpetajaga ja 17.06.2021 läks kooli poolt vastus lastevanematele, rohkem ei ole vastust tulnud.
Seetõttu hoolekogul ei ole mõtet seda teemat arutada rohkem.
Marju Piirimägi: kas selle õpetajaga on varasemalt ka olnud probleeme, kas ta on Laulasmaa Koolis
töötanud pikalt?
Kadi-Ingel Kungla: töötanud pikalt, varasemalt on ka olnud probleeme, oleme vestelnud. Õpetaja on
temperamentne, võib jätta endast vale mulje.
Päevakorra punkt 5: Kokkuvõte 2020/2021. õa tegevusest
Erki Klausson: koos tänase koosolekuga on meil toimunud 9 koosoleku, millest 3 e-koosolekud. Teeb
kokkuvõtte aastast. Septembris toimub lastevaemate üldkoosolek ja seal teen ka kokkuvõtte aastast.
Enn Pormeister: kuidas koolis korraldus seoses viirusega?

Kadi Mäekuusk: personalist kes on vaktsineerimata tuleb testida 1x nädalas (kooliõde testib) ja soovituslik
kanda maski.
Erki Klausson: ventilatsiooni teema jätkuks, Enn kuidas mõõtmised läksid?
Enn Pormeister: kevad ei ole kõige parem aeg mõõtmiseks, seda peaks tegema talvel.
Kadi Mäekuusk: ventilatsiooniprobleem kõige tõsisem Lehola koolis. Saame mõõtmiste tulemuste põhjal
pöörduda vallavalitsuse poole probleemile lahenduse leidmiseks.
Kadi-Ingel Kungla: kes on pädev otsustama milline ventilatsioon paigaldada?
Enn Pormeister: vallavalitsus peab ventilatsiooniprobleemiga tegelema.
Maarika Tania: 18. mai hoolekogu protokollis vallavanem ütleb, et hoiab hoolekogu kursis ventilatsiooni ja
tugipesade teemade arenguga. Siiani hoolekogu meililisti vallavalitsusest kirja tulnud ei ole, peaks tegema
järelpärimise.
Enn Pormeister: mis on saanud vallapoolsest stipendiumist logopeediks õppijale?
Kadi Mäekuusk: stipendiumi kord on koostamisel ja saadetud koolile tutvumiseks ning omapoolsete
ettepanekute esitamiseks.

Päevakorra punkt 6: 2021/2022. õa hoolekogu tööplaan ja koosolekute kava
Erki Klausson: kas on ettepanekuid järgmise aasta tööplaani koostamiseks?
Maarika Tania: ettepanek külastada erinevaid maju, siis saame ülevaate olukorrast kohapeal.
Mardo Hoovi: järgmisel aastal teeme iga koosoleku erinevas majas.
Marju Piirimägi: võime teha ühe väljasõidu mõnda teise piirkonna kooli/lasteaeda, nt Risti Kooli.
Ülle Krabo: esmalt tuleks külastada meie maju.
Maarika Tania: kuidas toimub lastevanematele vastamine, me ei ole seda kokku leppinud. Et ei tekiks
olukorda, et mitu inimest vastab vanemale.
Erki Klausson: mina vastan.
Enn Pormeister: on tervitatav et lapsevanemad on aasta jooksul meie poole pöördunud.
Erki Klausson: kas on veel küsimusi/teemasid?
Enn Pormeister: reageering covidile tundub et läheb kergemaks, lapsed saavad kooli ja see on positiivne.

Koosolek lõppes: kell 19.29.

