Hoolekogu e-koosoleku protokoll (vahemik 15.-22.07)
Osalejad:
1. Artur Roosvalt
2. Eha Müürisepp
3. Janne Paasma
4. Kaidi Kalf
5. Marit Rahkemaa
6. Signe Talisoo
7. Ave Leht
8. Airika Rahuoja
9. Kübe Rahkema
10. Anne Kalf
Ei osalenud: Triinu Siniallik, Kaisa Laura Viira ja Tõnu Rahula
Päevakord:
1. Arvamuse andmine põhimääruse muudatuste ja spordimaja liitmise kohta Kabala
Lasteaed-Põhikooliga.
Otsus punkt 1: 10 hoolekogu liiget 13st toetavad spordimaja kui iseseisva asutuse lõpetamist
ning liitmist Kabala Lasteaed-Põhikooliga.
Lisaks tehti mõned ettepanekud ja soovitused
Ettepanekud Anne Kalfilt: § 1. Kooli nimetus
Kooli nimetus on Kabala Lasteaed-Põhikool (edaspidi lasteaed-kool).
§ 3. Kooli asukoht ja tegutsemiskoht
Kooli asukoht on Rapla vald, Rapla maakond, Eesti Vabariik. Põhikooli 1.-9.klassi tegutsemiskoht on
Kabala küla,
(NB! Lasteaiarühmade aadressid ja kooli postiaadress palun välja tuua )
·

lasteaiarühmade tegutsemiskohad on

·

Kabala kool, Kabala küla, 78403, Rapla vald, Rapla maakond

·
Koolimaja Lipa küla 78405 Rapla vald Rapla maakond. Epost: lustilaps@kabala.edu.ee
·

Purku küla 78401, Rapla vald, Rapla maakond. E-post: muumi@kabala.edu.ee

NB! Lisada kooli postiaadress
(2) Kooli postiaadress on, Kabala kool, Kabala küla, 78403, Rapla vald, Rapla maakond, Rapla
maakond. E-posti aadress on kool@kabala.edu.ee
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§ 9. Kooli raamatukogu
(See on eelmise versiooniga võrreldes oluliselt muudetud, kuid ongi täpsem ja põhjalikum ning olen
sellega nõus)
§ 10. Spordihoone
SEE täiesti uus peatükk – olen sellega nõus.
§ 18. Vanemate õigused ja kohustused
(1) Vanemal on õigus:
NB! MIKS see punkt eelmise versiooniga võrreldes on välja jäetud - palun see siiski lisada
1) tuua last lasteaia rühma ja viia sealt ära kokkuleppel rühma õpetajaga vanematele sobival
ajal, järgides lasteaia päevakava;
(2) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama alushariduse omandamist/koolikohustuse
täitmist, sealhulgas:
1)

looma oma lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;

2)

esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutumisest;

NB SIIN numeratsioon palun õigeks panna!
4)

tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;

§ 21. Asjaajamine ja aruandlus
NB! See on eelmise versiooniga muudetud – Olen sellega nõus
(1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud teenuste korraldamise ja
teabehalduse alustel.
Lisada
§..... Lasteaia-kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine
(1) Lasteaia-kooli ümberkorraldamise, pidamise üleandmise korraldab ja kujundab vallavolikogu
otsusel ümber vallavalitsus.
(2) Ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et
sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lapsevanemaid vähemalt viis
kuud enne ümberkorralduse, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
(3) Lasteaia-kooli tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata haridusteenuste
kasutamist teises lasteasutustes
NB! PUUDUB peatükk RAKENDUSSÄTTED - LISADA
7. peatükk
§..... Määruse jõustumine
(1) Tunnistada kehtetuks Raikküla Vallavalitsuse 02.08.2017 määrus nr 1 „Kabala LasteaiaPõhikooli põhimäärus“.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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Ettepanekud Kaidi Kalfilt:
§ 3. Kooli asukoht ja tegutsemiskoht
Kuna asutus tegutseb kolmes erinevas asukohas, siis palun eraldi tuua välja
tegutsemiskohtade täpsed aadressid. Hetkel on need sees vaid küla- täpsusega. Põhimääruse
jaoks on seda vähe.
§ 9 ja § 18 vaadata üle numeratsioon.

Hoolekogu esimees Kübe Rahkema: Anne ja Kaidi ettepanekuid ei arutatud, kuna
hoolekogus on need punktid juba läbi töötatud ja hääletatud 16. oktoobril 2018 toimunud
koosolekul. Mis puudutab numeratsioonivigu, siis need tuleb dokumendis loomulikult
parandada.

Lisa 1: 16.10.2018 koosoleku protokoll

Kübe Rahkema
Hoolekogu esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

