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Päevakord:
1. Uue tiiva tutvustus
2. Koolivorm
Arutati:
1. Kooli direktor tutvustas nõukogu liikmetele koolimaja uut tiiba.
2. Koolivorm
Mõned kooli nõukogu liikmed, kes koosolekule tulla ei saanud, on andnud teada oma
arvamuse koolivormi küsimuses. Nõukogu esimees avaldas arvamus, et koolivorm peab
säilima ning oluline on saada koolivorm parema hinna ja kvaliteediga. OÜ esindaja andis
teada, et tema koolivormi osana teksapükse ei poolda.
Koolivormi osas on saadud erinevaid pakkumisi, kuid nii hind kui kvaliteet on siiski olnud
sarnane. Üle on vaadatud ka teistes koolides kasutusel olnud koolivormi näidiseid, kantud
pluuse, kuid kvaliteedilt paremat variant ei ole olnud.
Uue koolivormi pakkuja miinuseks on vahelao puudus, asjaolu, et koolivormi ei oleks
kohe pakkuda, vaid toodet tuleks tellida kuid varem, mis raskendab kasvavale lapsele
õiges suuruses vormi tellimist. Ka hind ei oleks parem, pigem võib see tõusta, sest
tegemist on väikese tootjaga. Uue tootja pakutud värvide valik ei sarnane ka praeguse
vormi värvidega. Samas on pakkujal laiem valik tooteid, erinevad särgid. Ka disain ja
tegumood on paremad.
Praeguselt koolivormi tootjalt pole seni tulnud vastust pluuside värvide ekspertiisist.
Millest tuleb värvimuutus pesemisel, on siiani selgusetu. Erinevat värvi pluusid on
koolipildis siiani nähtavad. Pole saabunud ka uue materjaliga poiste koolipükse, mida
saaks õpilastel lasta kanda, et näha materjali kulumist.
Pole teada, kas koolivormi tootja vahetus esile tulnud probleemid lahendaks. Seni on
olnud tootjaga hea koostöö ning nõukogu ei näe põhjust tootja vahetamiseks.
Tõstatatakse küsimus, kas tuua koolivormi juurde mustade teksapükste kandmise
võimalus. Teksapükste vastupidavust peetakse paremaks, ka on need külmemate ilmade
puhul meie kliimas sobivamad. Viigipüksid kuluvad ruttu, aastas tuleb osta mitmeid

pükse. Viigipüksid lähevad kiiresti vormist välja, materjal läigib, kulub. Samas kuluvad
ka muud püksid, ka teksariie, mille puhul on võimalik ka värvi tuhmumine. Mida teha aga
kui õpilase teksapüksid on muutunud halliks? Vanemate rahakott ei pruugi anda võimalust
tuhmunud teksapükste väljavahetamiseks. Koolil on raske tagada, et kõigil oleks õiges
toonis teksapüksid.
Õpilasesinduse esindaja sõnul pooldaksid õpilased mustade teksapükste kasutuselevõtmist
koolivormi osana. Samas võib tekkida olukord, kus võidakse hakata antud vabadust ära
kasutama ka muud värvi teksapükste kandmiseks.
Õpetajad on kindlalt koolivormi samaks jäämise poolt ning ei poolda teksapükste
kasutuselevõtmist.
Kui anda õpilastele teksapükste kandmise võimalus, väheneks ilmselt tüdrukute seas
seelikukandmine, seda eelkõige kolmandas kooliastmes. Hetkel kantakse seelikut vaid
koolipäeva ajal, kooli tulles ja koolist minnes vahetatakse see pükste vastu.
Rocca al Mare koolis on teksapüksid lubatud, need toimivad koolivormi osana, samas on
seisukohad teksapükste kandmise osas erinevad, sest kantakse mitmesuguseid pükse.
Meie koolis kantakse teksapükse vähe, näha on üksikuid kandjaid kolmandas kooliastmes.
Kas lubada teksapüksid koolivormi osana? Kui teksapüksid lubada, siis ei ostetaks enam
nii suures koguses viigipükse. Pidulikel puhkudel oleks neid aga ikkagi vaja ning igal
juhul tuleks need õpilasele soetada.
Teksapükste lubamisel võib probleemiks osutuda ka kaubamärgi küsimus, millest võib
tuleneda ka koolikiusamist. Ebavõrdsuse välistamine on aga üks ühtse koolivormi plusse.
On alust karta, et kui anda vabadusi koolivormi kandmise osas, võib kord käest ära minna.
Seda on kogetud kooli algusaastatel, kui lubatud oli kanda musti pükse.
Üldiselt ei ole I ja II kooliastmes koolivormi kandmisega probleeme. III kooliastmes lööb
välja eristumissoov ning nõuded koolivormile on suuremad.
Oluline on siiski säilitada koolivormi identiteet.
Laagri Kooli vilistlastelt on tulnud koolivormi osas tagantjärgi palju kiidusõnu.
Kooli esindama minnes jätavad koolivormis õpilased endast hea mulje, ka õpetajatelt on
positiivne tagasiside.
Koolivormi tootjalt ootame kvaliteedi tagamist, polode kvaliteedi parandamist, uue
materjaliga viigipükste kooli jõudmist, et neid saaks koolikeskkonnas õpilased ka kanda ja
proovida.
Koolivormi valik võiks olla suurem, siis oleks suurem võimalus leida ka isikupäraseid
rõivaid. Valiku laiendamine tõstaks aga tõenäoliselt riiete hinda.
Tänaseks on koolis saavutatud enam-vähem ühtne koolivorm, ei ole enam näha erinevate
tootjate riideid. Kui valikut laiendada, läheks üldpilt kirjuks. Koolivormi eesmärgiks on
aga ühtsus.
Ajaga on muutunud ka pidulikkuse mõiste, pükste lõige. Koolivormi võiks kaasajastada,
sest aastatega ei ole näiteks pükste lõige eriliselt muutunud.
Hea oleks kindlasti ka koolivormi osas küsitluste läbiviimine, kuid ilmselt oleks õpilaste
seas tulemuseks teksapükste soovimine, õpetajad oleksid aga nende vastu. Küsitluse
tulemus oleks üsna etteaimatav.

Pakutakse välja ka idee teha eksperiment - anda võimalus õpilastel piiratud aja vältel
kanda musti teksapükse ning teha sellest järeldus, kas teksapükste lubamisel peaksid
õpilased vorminõuetest kinni.
Kuna koosolekul on kohal vähe nõukogu liikmeid, siis oleks otstarbekas välja uurida kõigi
liikmete arvamus koolivormi osas. Kokku peaks koguma kõigi liikmete arvamused, et
moodustuks summaarne arusaam nõukogu liikmete üldisest seisukohast koolivormi osas.
Seejärel saaksime keskenduda muudele teemadele.
Ootame ära praeguselt koolivormi tootjalt uue kangaga viigipüksid. Lõike osas annaks
ilmselt vaatamata pikale muutmisprotsessile ka läbirääkimisi pidada.
Otsustati: Koolivormi tootjat ei peaks vahetama. Kõigilt kooli nõukogu liikmetelt
oodatakse seisukohta koolivormi osas, et moodustada üldine nõukogu otsus koolivormi
osas.
Järgmine koolinõukogu koosolek toimub 23. aprillil kell 18.00.
Koosoleku juhataja lõpetas istungi.
Koosolek lõppes kell 19.30.
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