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PÄEVAKORD:  
1. Uute hoolekogu liikmete tutvustamine 
2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 
3. Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpilaste koolist väljaarvamise  täiendatud korra osas 
arvamuse avaldamine 
4. Jooksvad küsimused 
 
1. Uute hoolekogu liikmete tutvustamine 
KUULATI: 
Hoolekogu liikmed tutvustasid end üksteisele 
 
2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 
KUULATI: 
Hoolekogu esimehe kandidaadiks esitati Eerika Ossaar, aseesimehe kandidaadiks esitati Egne 
Keskla ning protokollija kandidaadiks Ruth Väät. Kõik eelnimetatud nõustuvad 
kandideerimisega. Toimub hääletus, kõik hoolekogu liikmed on üles seatud kandidaatide 
poolt. 
 
OTSUSTATI: 
2.1. Ühehäälselt valiti hoolekogu esimeheks Eerika Ossaar, aseesimeheks Egne Keskla ning 
protokollijaks Ruth Väät. 
 
3. Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpilaste koolist väljaarvamise  täiendatud korra osas 
arvamuse avaldamine 
KUULATI: 
Kooli direktor Urmas Sadam saatis hoolekogu liikmetele e-kirja teel õpilaste koolist 
väljaarvamise täiendatud korra ning tõi välja, milliseid punkte on täiendatud. Hoolekogu 
liikmed tutvusid muudatustega ning olid muudatustega nõus. 
 



OTSUSTATI: 
3.1. Kiita heaks Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpilaste koolist väljaarvamise kord 
 
4. Jooksvad küsimused 
KUULATI: 
Direktor andis ülevaate uutest õpetajatest ning personali vajadusest. 
Personali vajadusest rääkides pakkus Margus Vain välja, et kooli vilistlased saaks aidata infot 
levitada.  
Direktor andis ülevaate kooli ruumide sisustuse uuendamisest ja labori sisustamisest, mille 
kohta hoolekogu liikmed küsisid täpsustavaid küsimusi. 
Direktor andis ülevaate koostööst kooli toitlustajaga ja rääkis tekkinud probleemidest. 
Hoolekogu liikmed olid nõus, et koolipuhvetis peaks olema tervislikum toiduvalik. 
Kooli Tervisenõukogult tuli ettepanek , et 1.-4.klassi õpilased võiksid  kooli puhvetit 
külastada alles peale koolitoidu söömist. Hoolekogu liikmed leidsid, et Tervisenõukogu 
ettepanek on mõistlik ning avaldasid sellele heakskiitu. 
 
OTSUSTATI: 
4.1. Hoolekogu avaldas heakskiitu kooli Tervisenõukogu ettepanekule ja palus kooli 
juhtkonnal antud teemaga edasi tegeleda. 
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