
 

 

 

Varbola Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosoleku protokoll 

Hoolekogu liikmetest moodustatud komisjon Varbola Lasteaed – Algkooli 

kahe klassiõpetaja ja õppealajuhataja vabadele ametikohtadele. 

19.06.2017 nr 1 – 3/6 

Algus: 17.00, lõpp 19.30 

Toimumiskoht: Varbola kool 

Protokollija:  Kertu Elfenbein 

Kohal viibisid: 

Kertu Elfenbein (kertu.elfenbein@mail.ee), Anu Matsoo (anu.matsoo@gmail.com), Marko 

Aleksejev(aleksejevmarko@gmail.com), Eero Kalm (eerokalm@gmail.com), Ruth Lippus 

(ruth.lippus@rajaleidja.ee), Aile Taidema (nipi100@hotmail.com), Eli Laaser 

(direktor.varbola@marjamaa.ee) 

Puudus: Ülle Viipsi (ylleviipsi@gmail.com) 

Päevakord: 

1. Vabadele ametikohtadele esitatud kandidaatide vestlusring 

2. Päevakorralised küsimused 

 

1. Kandidaatide vestlusvoor 

Alus: Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi) 

kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §73 lg 11 p 8 a: 

 

Komisjoni esimees E. Laaser tegi teatavaks, et kahe klassiõpetaja ametikohale esitati kaks 

avaldust ja õppealajuhataja ametikohale üks avaldus.  

Esimeses nö dokumendivoorus hindas komisjon kandidaatide vastavaust konkursiteates 

esitatud nõuetele kandidaadi poolt esitatud dokumentide alusel.  

Kaks kandidaati vastavad konkursi tingimustes esitatud ametikoha nõuetele. Üks 

kandidaatidest omandab  Tallinna Ülikooli magistriõppes klassiõpetaja eriala. 

Vestlusvooru olid kutsutud osalema kandidaadid. Komisjon vestles kandidaatidega  

ametikohale oluliste kriteeriumite (motiveeritus, kogemus, vastavus ametikohast tulenevatele 

ootustele) põhjal.  

 

E. Laaser: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõige 7 lubab endiselt juhul, kui õpetaja 

vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat 
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õpetajat, direktoril sõlmida tähtajalise töölepingu kuni üheks aastaks isikuga, kellel on 

vähemalt keskharidus. 

 

Otsustati: tunnistada Lea Rau õppealajuhataja ja Katri Buht klassiõpetaja ametikohale 

vastavaks. Anu Kuusler võtta tööle klassiõpetajana tähtajalise  töölepinguga. 

 

 

2. Päevakorralised teemad 

Varbola Lasteaed – Algkooli põhimäärus on lõpuks jõudnud volikogusse, et see kinnitada. 

Palju tuli teha muutusi keeleliselt.  

Liivaalale piirete ehitamine.  

TIP-TAP on jõudnud oma töödega valmis. E. Laaser selgitas ka probleemi, kuna 

mänguväljak on avalik ja asub lasteaia mänguhoovis, Tutvalisuse ja heakorra tagamiseks on 

paigaldatud teade, et mänguväljak on kasutamiseks 1,5 – 7 aastastele lastele. 

Anu Matsoo: Soovin, et arvutiklassi põrandakatte materjalilt  võetakse proov, kuna seal võib 

olla tegemist allergilise materjaliga. 

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 

Eli  Laaser        Kertu  Elfenbein 


