LAAGRI KOOL
KOOLI NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Laagri

05. veebruar 2014 Nr 40

Algus kell 18.00
Osalesid Danel Pärtel (1.kl), Rainer Kruusement (3. kl), Kristian Kaljumäe (4. kl), Raul
Malsub (5. kl), Meelis Saaresalu (6. kl), Marge Vellesalu-Murik (8. kl), Maili Kaleininkas
(9.kl), Toomas Artma (direktori kt), Jaana Randla (õpetajate esindaja), Aivi Pärisalu
(õpetajate esindaja), Liina Saaremäe (õpetajate esindaja), Taigur Tooming (huvikooli
direktor), Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja), Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja),
Aavo Sõrmus (vallavolikogu esindaja)
Kutsutud Cristine Russow (koolivormi tootja)
Puudusid Laire Piik (2. kl), Kaido Kaare (7. kl)
Koosolekut juhatas Meelis Saaresalu, protokollis Jaana Randla
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nõukogu uue liikme tutvustamine ja koosoleku protokollija valimine
Koolivorm
Kooli arengukava muudatuste kohta arvamuse avaldamine (arengukava lisatud kirjale)
Talvelaager 2014
Huvikooli info
Kohapeal algatatud küsimused

Arutati:
1. Seoses kooli direktori vahetumisega oli õpetajatel tarvis valida uus esindaja
nõukogusse. Õppenõukogu valis esindajaks ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Aivi
Pärisalu. Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
Seoses T. Artma tööleasumisega Laagri Kooli direktori kohusetäitjana oli Nõukogul
vaja valida uus protokollija. Toimus arutelu. Nõukogu valis protokollijaks Jaana
Randla.
2. Koolivormi seeliku näidist tutvustas Balti Tekstiil Kaubandus OÜ esindaja Cristine
Russow. Võrdluseks oli kõrval ka vormiseeliku hetkel kasutusel olev mudel. Uus
mudel on värvlisse peidetud reguleeritava kummiga, seega praktilisem. Seeliku näidis
ei olnud valmistatud uuest kangast. Toimus arutelu. Vormiseeliku uus mudel sobiv.
Poiste vormipükste näidist tootja esindajal ei olnud – C. Russowi sõnul on vaja
konkreetset modelli. Toimus arutelu, erinevate suuruste jaoks vajalikud modellid leiti,
näidised saadetakse kooli kahe nädala jooksul.
M. Murik tõstatas taas probleemi, et kollane polosärk muudab pestes värvi – omandab
neoonrohelise varjundi. M. Murikul olid näidisena kaasas kolme erineva lapse
käesoleva õppeaasta algul ostetud polosärgid. C. Russowi sõnul on kanga tootja
ekspertiis kinnitanud, et särke pestakse valesti. M. Murik kinnitas, et näidisena kaasas
olevaid särke on pestud nõuetekohaselt. C. Russow edastab probleemi taas kanga
tootjale.

Nõukogu tutvus koolivormi tootja Unispot OÜ pakkumisega. Sama tootja varustab
koolivormiga Saue Gümnaasiumi. M. Kaleininkasel oli näidisena kaasas Saue
Gümnaasiumi sinine polosärk, Unispot OÜ oli näidiseks koolile saatnud rohelise särgi.
Toimus arutelu. Leiti, et antud näidis ei ole parem praeguse tootja polosärkidest.
R. Malsub algatas arutelu poiste viigipükste sobilikkusest vormipükstena. Ehk anda
ikkagi pükste osas vabam valik ja lubada kanda tumedaid teksapükse. Toimus arutelu.
Nõukogu leidis, et koolivormiga seotud teemade arutlemiseks tuleb korraldada eraldi
koosolek. Toimus arutelu. Koosolek koolivormi teemal toimub 26.02.2014 kell 18.00.
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
3. Kooli arengukava muudatuste kohta arvamuse avaldamine. T. Artma andis ülevaate
muudatustest arengukavas. A. Sõrmus uuris, mis ülesanne on haridustehnoloogil. T.
Artma selgitas, et haridustehnoloogi ülesandeks on olla õpetaja ja erinevate
virtuaalsete õppematerjalide kokkuviija. M. Murik tegi ettepaneku, et kooli
arengukavas võiks olla sõnastatud ka see, kuidas elavdatakse õpilaste huvi kooli ja
õppimise vastu. T. Artma selgitas, et läbi erinevate tegevuste on see arengukavas
tegelikult olemas.
Otsustati:
Laagri Kooli Arengukava on valmis OÜ LHSK nõukogule esitamiseks.
4. Talvelaager 2014. T. Artma tutvustas muudatusi käesoleva õppeaasta talvelaagri
korralduses. 8. ja 9. klassid on talvelaagris 19.02.-21.02.14 (kaks ööd). Nõukogu võttis
informatsiooni teadmiseks.
5. Huvikooli info. T. Tooming andis ülevaate Laagri Huvikooli tegemistest. Huvikooli
õpilaste arv on stabiilne, tööd alustasid uus tantsuring ja balletiring, põhikooli
lõpetajatele korraldatakse kursusi eesti keeles ja matemaatikas. Plaanis on uuest
õppeaastast luua uusi ringe, näiteks robootika ja show-tants lastele, kes lihtsalt tahavad
tantsida, mitte võistelda. Huvikooli koduleht on valmis, huvikooli sümboolikaga
meened jõuavad kooli paari nädala jooksul. Kõige populaarsem ring on kergejõustik,
osalejate arvult suurim ujumine. Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
6. Kohapeal algatatud küsimused
• T. Artma andis teada, et valmis on saanud Laagri Kooli uus kodulehekülg.
• M. Saaresalu tõstatas nn tõmbekeskuste teema. T. Artma edastas
informatsiooni, et lähimaks tõmbekeskuseks on Saue, mitte Laagri. M.
Saaresalu tahtis teada, kas selline asjade seis ka kuidagi Laagri Kooli ja
Huvikooli puudutab. B. Tammjõe-Tulp ütles, et tõmbekeskuste teema on
jutuks igal volikogu koosolekul, samas on see nn tühi teema ja seotud riigi
regionaalpoliitikaga. Saue vald teinud taotluse riigigümnaasiumi loomiseks,
Laagri oleks asukohana väga sobiv, kuna aga taotlejaid on mitu, tuleks
tõmbekeskuseks olemine riigigümnaasiumi loomiseks loa saamisel kasuks.
• T. Ilp edastas info, et ehitaja peaks kooli juurdeehituse üle andma tähtajast
nädala võrra hiljem. Peale ametlikku üleandmist jäävad ehitajal siiski veel
mõned tööd teha.
• R. Malsub soovis teada, millised on kooli turvatöötaja ülesanded ja kas nende
hulka kuulub ka võtme kaotanud või koju unustanud õpilastele kapiuste
avamine. T. Artma sõnul kapiuste avamine turvatöötaja töökohustuste hulka ei
kuulu, see on vastutulek hädas olevatele õpilastele.
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.

Järgmine koolinõukogu koosolek toimub 23. aprillil kell 18.00.
Koosoleku juhataja lõpetas istungi.
Koosolek lõppes kell 19.50.

Meelis Saaresalu
koosoleku juhataja

Jaana Randla
protokollija

