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LAAGNA LASTEAED-PÕHIKOOL 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 

 

Tallinn                13. detsember 2022. a nr 1-5/14 

 

Algus kell 17.15, lõpp kell 20.00 

Koosoleku läbiviija: Maarika Vorsmann-Prass (päevakorra punkt 1), Ilona Reiljan (päevakorra punktid 

2-8)  

Koosoleku protokollija: Airi Andresson  

Osalejad: Airi Andresson (kooli lastevanemate esindaja), Kati Lepp (õpetajate esindaja), Marta Luisa 

Link (õpilasomavalitsuse esindaja), Ilona Reiljan (kooli lastevanemate esindaja), Merilin Riisoja 

(lasteaia lastevanemate esindaja), Merle Treksler (õpetajate esindaja). 

Kutsutud: direktor Maarika Vorsmann-Prass, lasteaia õppejuht Nelli Purge. 

Puudusid: Anu Aus (LOV esindaja), Elika Küpar (kooli lastevanemate esindaja). 

Kuulaja: Lapsevanem Rein Link (Marta Luisa Link’i isa). 

 

PÄEVAKORD: 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

2. Lasteaia kodukorrale arvamuse andmine (osalejatele saadetud) 

3. Lasteaia toidukulu päevamaksumuse muudatuse kinnitamine 

4. Õpilaste ja lastevanemate arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord arvamuse andmine 

(osalejatele saadetud) 

5. Konkursi läbiviimise korra kehtestamine (osalejatele saadetud) 

6. Arengukavale 2023-2026 arvamuse andmine (osalejatele saadetud) 

7. Kooli õppekava üldosale arvamuse andmine (osalejatele saadetud) 

8. Jooksvad küsimused 

 

1. PÄEVAKORRAPUNKT: Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

Direktor Maarika Vorsmann-Prass tegi ettepanku valida hoolekogule esimees, asemeesimees ja 

sekretär. Koosolekul on 8 hoolekogu liikmest kohal kuus liiget, seega on hoolekogu otsustusvõimeline. 

I.Reiljan andis enne hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimist hoolekogu liikmetele ülevaate 

hoolekogu ülesannetest ja rollis asutuses (Lisa 1). 

Hoolekogu esimeheks esitati Ilona Reiljan. Kõik kohalolijad toetasid kandidaati. 

Hoolekogu aseesimeheks esitati Kati Lepp. Kõik kohalolijad toetasid kandidaati. 

Hoolekogu sekretäriks esitati Airi Andresson. Kõik kohalolijad toetasid kandidaati 

Otsused: 

1.1 Kinnitada hoolekogu esimeheks lapsevanemate esindaja Ilona Reiljan 

1.2 Kinnitada hoolekogu aseesimeheks õpetajate esindaja Kati Lukk. 
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1.3 Kinnitada hoolekogu sekretäriks lastevanemate esindaja Airi Andresson. 

1.4 Asutuse juhtkonnal teavitada hoolekogu uuest koosseisust kooli ja lasteaia personali ning 

lapsevanemaid. 

 

2. PÄEVAKORRAPUNKT: Lasteaia kodukorra muudatused 

Direktor teatas, et lasteaia kodukorras (Lisa 2) on muudetud lasteaia kohatasu ja toiduraha tasu. Ujula 

osas tuleb maksta kohatasu 12 kuu eest – nii otsustas Tallinna Haridusamet.  

I. Reiljan: Kas võiks kodukorda kirjutada, et tasu vabastuse otsus kehtib kuni 31.08? Varem on sel 

teemal segadus tekkinud ja siis vanem teaks, et peab uuesti taotluse esitama. - Osalejad toetavad 

muudatust. 

Arutati, et summad võiks kodukorrast maha võtta, sest kui alammäär muutub, siis tuleb kodukorda 

hakata muutma. Samas võiks see asutuse kodulehel info jagamise eesmärgil üleval olla, sest Tallinna 

koduleht on selles osas vana. 

N. Purge selgitab, milliseid muudatusi kodukorras veel on tehtud (Lisa 2).  

Turvalisuse peatüki osas ettepanek teksti ümber kirjutamise asemel viidata hädaolukorra plaanile. 

10. peatükk  - fotodega seoses tekkis arutelu, et kas peaks eraldi nõusoleku küsima nt facebooki kohta. 

Varem avaldati pilte ainult kodulehel, aga nüüd on palju pilte ka facebookis. Kas nõusolekud on olemas 

ja kes kontrollib nende olemasolu? 

Otsus: 

2.1 Hoolekogu esindajad võtsid info teadmiseks, toetasid parandusi ning esitasid arutelu käigus oma 

täiendus- ja parandusettepanekuid. 

 

3. PÄEVAKORRAPUNKT: Lasteaia toidukulu päevamaksumuse muudatuste kinnitamine 

Tallinna linn tõstis toidukulu määrasid rohkem, kui lasteaed planeeris. Ettepanek, et kulu oleks sama, 

mis linn määras ja lapsevanemad ei pea midagi juurde maksma. Nüüd on sõimerühmale 2,70 eurot ja 

aiarühmas 3,00 eurot päevas. 

Üksus Ühe päeva maksumus 

alates 01.09.2017 

(eurodes) 

Ühe päeva maksumus 

alates 01.01.2023 

(eurodes) 

Tallinna piirmäär 

(eurodes) 

Ühe päeva 

maksumus 

lapsevanemale 

(eurodes) 

Sõim 1,87 2,70 2,70  0,00 

Aed 2,00 3,00 3,00 0,00 

 

Koosolekul osalejad olid toidukulu maksumuse uute hindadega nõus. 

Otsus: 

3.1 Hoolekogu koosolekul osalenud hoolekogu liikmed olid toidukulu maksumuse uute hindadega 

nõus. 

3.2 Hoolekogu annab Laagna Lasteaed-Põhikooli direktorile nõusoleku kehtestada alates 01.01.2023 

järgmised toitlustuse hinnad (toitlustusteenuse pakkuja Tallinna Laagna Lasteaed Põhikool): 

3.2.1 sõimerühma ühe päeva toidu maksumuseks 2,70 eurot käibemaksuga ja  

3.2.2 lasteaiarühma ühe päeva toidu maksumuseks 3,00 eurot käibemaksuga. 
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4. PÄEVAKORRAPUNKT: arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord 

Direktor Maarika Vorsmann-Prass tutvustas õpilaste ja lastevanemate arenguvestluse korraldamise 

tingimusi ja korda (Lisa 3). 

Arutati, kes peaks arenguvestlusel osalema – mõnel juhul ei pea õpilane osalema, vaid oluline õpetaja 

ja lapsevanem. Teisel juhul ainult õpilane ja õpetaja. Otsustati jätta võimalikult avatud sõnastus, et 

oleks kõik variandid võimalikud ja jääks paindlikkus. 

I.Reiljan tegi ettepaneku, et protokolli võiks lastevanematele enne arenguvestlust ette saata või 

vähemalt mingid ootused, mille peale vanem võiks mõelda. 

Otsus: 

4.1 Hoolekogu esindajad võtsid info teadmiseks, toetasid parandusi ning esitasid arutelu käigus oma 

täiendus- ja parandusettepanekuid. 

 

5. PÄEVAKORRAPUNKT: Konkursi läbiviimise korra kehtestamine 

Direktor Maarika Vorsmann-Prass tutvustas asutuses konkursside läbiviimise korda (Lisa 4). 

I.Reiljan – võiks konkursi avalikustamise allikatele lisada ka Rahandusministeeriumi avaliku teenistuse 

veebilehe (https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/avalik-teenistus/avalikud-

konkursid).  

Hoolekogu esimees tegi ettepaneku, et õppejuhi otsingutes võiks osaleda ka konkursikomisjon. 

Osalejad toetasid mõtet. Arutati, et nn suur konkursikomisjon, kuhu kuulub ka hoolekogu esindaja, 

võiks olla ainult õppejuhi valimise puhul. Kõigil muudel juhtudel võiks kool ise otsustada, keda 

komisjoni kaasata  ja teha kooli siseselt valik. Õppejuhi puhul võiks teha eraldi käskkirja komisjoni 

kuuluvate inimeste kohta. 

P 4.4. lisatakse, et personalijuht on esimene, kes avaldused välja sõelub. Kohustus karistusregistrit ka 

kontrollida. 

Otsused: 

5.1 Hoolekogu koosolekul osalenud hoolekogu liikmed olid peale paranduste sisseviimist konkursi 

läbiviimise korra kehtestamise poolt. 

5.2 Asutuse direktoril edastada hoolekogu liikmetele konkursi läbiviimise korra täiendatud versioon. 

5.3 Kehtestada Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli konkursi läbiviimise kord (Lisa 5). 

 

 

6. PÄEVAKORRAPUNKT: Laagna Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2023-2026 

Direktor Maarika Vorsmann-Prass tutvustas uut arengukava (Lisa 6). 2022.a lõppeb praegune 

arengukava ära, uue arengukava kehtestamisel oleks Tallinna Haridusamet valmis alustama maja 

renoveerimise protsessiga. Seetõttu oleks mõistlik uus arengukava kiiresti kinnitada. Samas kuna tegu 

on esialgse versiooniga, siis jaanuaris 2023 tuleb ilmselt uus arutelu.  

Arengukaval kolm põhieesmärki – renoveerimine, õueala; kompetentsikeskus HEV teemadel + 

kogupäevakool. Kompetentsikeskus eeldaks ka laiemat ühiskonda sulandamist ja eestkõnelemist ja 

vedamist. 

Direktori soov on, et arengukava kinnitatakse Tallinna Haridusameti poolt hiljemalt aprillis. 

 

https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/avalik-teenistus/avalikud-konkursid
https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/avalik-teenistus/avalikud-konkursid
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Otsused: 

6.1 Hoolekogu esindajad võtsid info teadmiseks ja arutab antud teemat jaanuariuus edasi. 

6.2 Hoolekogu liikmetel, kes soovivad anda sisendit arengukavasse, palun edastada ettepanekud 

direktorile ja hoolekogu esimehele. 

 

7. PÄEVAKORRAPUNKT: Kooli õppekava üldosa muudatuste kohta arvamuse andmine 

Direktor Maarika Vorsmann-Prass tutvustas kooli õppekava üldosa muudatusi (Lisa 7). 

I.Reiljan – loovtöö osa võiks olla eraldi juhendina kinnitatud. Õppekava võiks sellele viidata. Kava 

võiks olla korraldav dokument, mis annab tähtsad suunised. Sarnaselt tehti arenguvestlustega.  

Parandati IÕK osa, mh sest seadused on vahepeal muutnud. Mis peab olema ja mida kool soovib. IÕK 

võiks ideaalis olla oktoobriks. Marta Luisa kinnitas, et õpilased olid rahul sellega. 

I.Reiljan – õppekava lisa 6 Tugispetsialistide nõusoleku vorm lapsevanemale. Selles on väljatoodud, et 

laps on õigus tugiteenustelt maha võtta, kui õppeedukus halveneb, kuid siis peab olema ka kirjas, mida 

tähendab õppeedukuse halvenemine, lisaks RÕK puhul on füsioteraapia füüsilise puudega lastel 

kehalise kasvatuse asemel – seega, kui laps sellelt teenuselt maha võtta, siis ta sisuliselt ei täida 

õppekava). Seega kuskilt peab olema kirjas täpsed kriteeriumid, kuidas õppeedukust hinnatakse antud 

kontekstis ja et eelnevalt räägitakse see ka lapsevanemaga läbi.  

M. Vorsmann-Prass: Õppekava seoses kogupäevakooliga muutub ja siis pole enam ilmselt nendele 

lisadele vaja allkirju koguda.  

Otsus: 

7.1 Hoolekogu esindajad võtsid info teadmiseks, toetasid parandusi ning esitasid arutelu käigus oma 

täiendus- ja parandusettepanekuid. 

 

8. PÄEVAKORRAPUNKT: jooksvad küsimused 

Täiendavaid teemasid ei tõstatatud. 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/   

Ilona Reiljan      Airi Andresson 

Hoolekogu esimees     Protokollija 

 


