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Juhatas: Eerika Ossaar 
Protokollis: Oliver Hoole 
Võtsid osa: Meeri-Mall Aul, Oliver Hoole, Egne Keskla, Eerika Ossaar, Pille Raud (Eerika 
Ossaar esindas volituse alusel), Kaarina Seidelberg, Ruth Väät 
Ei osalenud: Margus Vain, Andres Vään 
Kutsutud: Tallinna Laagna Gümnaasiumi direktor Urmas Sadam 
 
PÄEVAKORD: 

1. Uute liikmete tutvustamine, hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 
2. Klassi täituvuse piirnormi suurendamine. 
3. Lühiülevaade eelmisest ja käesolevast õppeaastast. 
4. Jooksvad küsimused. 

 
 
1. Uute liikmete tutvustamine, hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 
KUULATI: 
Hoolekogu liikmed tutvustasid end teineteisele ning seejärel esitati hoolekogu esimehe 
kandidaadiks Eerika Ossaar, aseesimehe kandidaadiks Egne Keskla ning protokollija 
kandidaadiks Oliver Hoole. Toimus hääletus. 
 
OTSUSTATI: 
1.1.Ühehäälselt valiti hoolekogu esimeheks Eerika Ossaar, aseesimeheks Egne Keskla ning 

protokollijaks Oliver Hoole. 
 
2. Klassi täituvuse piirnormi suurendamine. 
KUULATI: 
Direktor Urmas Sadam kandis ette, et seoses õpilaste arvu suurenemisega on vaja suurendada 
klasside täituvuse piirnormi. Hoolekogu liikmed küsisid täpsustavaid küsimusi ning direktor 
selgitas põhjusi, miks klasse suurendatakse. 
 
OTSUSTATI: 
2.1. Hoolekogu otsustas kiita heaks klassi täituvuse piirnormi suurendamise alljärgnevalt: 
1.a 27 õpilast; 2.b 25 õpilast; 2.c 25 õpilast; 6.b 26 õpilast; 6.c 26 õpilast; 7.b 27 õpilast; 8.c 
26 õpilast. 
 



3. Lühiülevaade eelmisest ja käesolevast õppeaastast. 
KUULATI: 
Direktor Urmas Sadam tegi kokkuvõtte eelmisest õppeaastast, olulisematest muutustest 
koolis. Direktor andis ülevaate uutest õpetajatest ning personali vajadusest.  
Direktor andis ülevaate kooli ruumide sisustuse uuendamisest, mille kohta hoolekogu liikmed 
küsisid täpsustavaid küsimusi.  
Samuti rääkis direktor Innove korraldatud õpilaste rahulolu uuringust ning tegevustest 
kiusamise vältimisel. 
 
4. Jooksvad küsimused. 
Järgmisel aastal on kooli 40. juubel ning arutelu alla tuli juubelisündmuste tähistamine. 
Direktor andis ülevaate senisest koostööst vilistlastega. Hoolekogu liikmed tegid 
ettepanekuid. 
Lapsevanematest hoolekogu liikmed tundsid muret õpilaste käitumisprobleemide pärast. 
Toimunud arutelu käigus saadi selgust, et tihti on raske teha koostööd käitumisprobleemidega 
õpilase vanematega, kuna lapsevanemad ei soovi tekkinud probleeme kooliga arutada. 
 
 
 
 
(Allkirjastatud digitaalselt) (Allkirjastatud digitaalselt)  
 
Eerika Ossaar  Oliver Hoole 
Koosoleku juhataja  Koosoleku protokollija 
 


