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Osalesid: Diana Poudel (1. kl), Danel Pärtel (2.kl), Laire Piik (3.kl), Ermo Kold (4. kl), Raul
Malsub (6. kl), Meelis Saaresalu (7. kl), Kaido Kaare (8. kl), Argo Koppel (9. kl), Toomas
Artma (direktor), Jaana Randla (õpetajate esindaja), Aivi Pärisalu (õpetajate esindaja), Krislin
Aunapuu (õpetajate esindaja), Liis-Astrid Tuhkur (õpetajate esindaja), Taigur Tooming
(huvikooli direktor), Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja), Jaanus Kallion (vallavolikogu esindaja).
Kutsutud: Merike Terepson (õppealajuhtaja), Maris Uppin (õppealajuhataja), Norrison OÜ
esindajad.
Puudusid: Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja), Kristjan Kaljumäe (5. kl).
Koosolekut juhatas Toomas Artma, protokollis Krislin Aunapuu.
Päevakord:
1. Kooli nõukogu 4. koosseisu liikmete tutvustamine, esimehe, aseesimehe ja
protokollija valimine (T. Artma)
2. Koolivormi pakkumise ärakuulamine (Norrison OÜ)
3. Muudatused õppekavas ja kodukorras (T. Artma)
4. Laagri Kooli 2015. a eelarve lühiülevaade (T. Ilp)
5. Kooli sisehindamise aruande lühikokkuvõte (T. Artma)
6. Talvelaagri info (T. Artma)
7. Huvikooli sisehindamise aruande lühikokkuvõte (T. Tooming)
8. Huvikooli info, robootikaringi käivitamine (T. Tooming, D. Poudel)
9. Kohapeal algatatud teemad
Arutati:
1. Kooli nõukogu 4. koosseisu liikmete tutvustamine, esimehe, aseesimehe ja protokollija
valimine. T. Artma juhatab sisse kooli nõukogu 4. koosseisu esimese koosoleku ja palub
igal liikmel ennast tutvustada.
1.1. Kooli nõukogu 4. koosseisu kuuluvad:
Diana Poudel (1. kl)
Danel Pärtel (2. kl)
Laire Piik (3. kl)
Ermo Kold (4. kl)
Kristjan Kaljumäe (5. kl)
Raul Malsub (6. kl)
Meelis Saaresalu (7. kl)
Kaido Kaare (8. kl)

Argo Koppel (9. kl)
Toomas Artma (kooli direktor)
Jaana Randla (õpetajate esindaja)
Krislin Aunapuu (õpetajate esindaja)
Aivi Pärisalu (õpetajate esindaja)
Liis-Astrid Tuhkur (õpetajate esindaja)
Taigur Tooming (huvikooli direktor)
Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja)
Jaanus Kallion (vallavolikogu esindaja)
Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja)
1.2. Kooli nõukogu esimehe valimine.
Otsustati: kooli nõukogu esimeheks valiti Meelis Saaresalu. Otsus oli ühehäälne.
1.3. Kooli nõukogu aseesimehe valimine.
Otsustati: kooli nõukogu aseesimeheks valiti Diana Poudel. Otsus oli ühehäälne.
1.4. Kooli nõukogu protokollija valimine.
Otsustati: kooli nõukogu protokollijaks valiti Liis-Astrid Tuhkur ja Krislin Aunapuu.
Otsus oli ühehäälne.
1.5. Kooli nõukogu esimees M. Saaresalu volitab T. Artma koosoleku päevakorrapunktid
ette kandma.
2. Koolivormi pakkumise ärakuulamine. Norrison OÜ tutvustab oma tegevust koolivormide
tootjana. Tegevuses on oldud 15 aastat ning kliendiks on praegusel hetkel 100 Eesti kooli.
Igale koolile disainitakse uus omanäoline vorm ning tutvustuseks tuuakse koolile tasuta
näidistoode. Ettevõtte esindajad tutvustasid oma pakkumist.
M. Saaresalu tegi ettepaneku, et Norrison OÜ võiks omalt poolt teha Laagri Koolile
konkreetse koolivormi pakkumise. Norrison OÜ oli nõus ja lubas omalt poolt teha toodete
kavandid, näidistooted ja hinnapakkumise. T. Artma tegi ettepaneku, et kui kavandid ja
tooted valmis saanud, kutsuda kokku uus kooli nõukogu koosolek. Nõukogu oli
ettepanekuga ühehäälselt nõus.

3. Muudatused õppekavas ja kodukorras.
3.1. T. Artma tutvustab muudatusi Laagri Kooli õppekavas:
• Matemaatika õpetamise toetamiseks ja loogilise mõtlemise arendamiseks on
valikainetund maleõpetus 2. klassi asemel 3. klassis.
• A-võõrkeele ehk inglise keele õppimist alustatakse I kooliastmes 2. klassis, Bvõõrkeele õpe algab II kooliastmes 6. klassis. Inglise keelt hakatakse 2. ja 3. klassis
õpetama ühe loodusõpetuse tunni arvelt.
Otsustati: kooli nõukogu otsustas õppekava muudatuse vastu võtta. Liikmeid muudatuse
poolt oli 17, vastu 0 ja erapooletuid 1.
3.2. T. Artma tutvustab muudatusi Laagri Kooli kodukorras:
• Muudatus Laagri Kooli õpilaste tunnustamise korras. Edaspidi selgitatakse parim
keeletundja inglise keeles välja kahes vanuseklassis: 1) Junior Master of English –

parim ainetundja 5.-6.klassis; 2) Senior Master of English - parim ainetundja 7.-9.
klassis.
Otsustati: kooli nõukogu otsustas kooli kodukorra muudatuse vastu võtta. Otsus oli
ühehäälne.
4. Laagri Kooli 2015. a eelarve lühiülevaade. T. Ilp tutvustab OÜ Laagri Haridus- ja
Spordikeskuse 2015. aasta eelarvet. Laagri Koolile kuulub 70% OÜ eelarvest, millest
omakorda kõige suurem kuluartikkel on palgafond, mis moodustab 78% kooli eelarvest.
Positiivseteks muudatusteks on suurenenud õpetajate tunnitasu ja klassijuhatamise tasu.
Suuruselt järgmine kuluartikkel on halduskulud, moodustades kooli eelarvest 12%.
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
5. Kooli sisehindamise aruande lühikokkuvõte. T. Artma teeb ettekande Laagri Kooli
sisehindamise aruande kohta:
• Õpilase arengu igakülgne toetamine (hariduslike erivajadustega õpilaste õppe
korraldamine; õpilaste turvalisuse tagamine). Koolis on toimiv tugiteenuste süsteem
(sotsiaalpedagoog;
logopeed;
õpiabi;
pikapäevarühm;
aineõpetajate
konsultatsioonitunnid; järelvastamise süsteem; ümarlauad ja psühholoog).
• Koostöös Saue valla ja OÜ LHSK nõukoguga on korrigeeritud hiljemalt 31.
oktoobriks 2011 kooli vastuvõtu eeskirjad.
• 2013/2014. õa otsustati moodustada edaspidi 1. klassid segaklassidena. Soopõhine õpe
1. klassides toimub kahes õppeaines, kehalises kasvatuses ja loodusõpetuses.
• 1. septembril 2014 alustas Laagri Koolis õpinguid 4 esimest klassi.
• Koolil on kehtiv koolitusluba 7060HTM 27.06.2013 kk nr 303 kehtivusega kolm
aastat.
• Koolile soetati üks klassikomplekt tahvelarvuteid. Teostati ka tahvelarvutite
koolitused õpetajatele.
• Eesmärk, et 2013/2014. õa lõpuks on rakendunud tööle pedagoogide ainekomisjonid
ja tugispetsialistide ühiskomisjon, ametlikult tööle ei rakendunud, kokku tullakse
vastavalt vajadusele.
• Õppeaasta algul koolis tööd alustanud uued õpetajad on adapteeritud kooli keskkonda.
2011/2012. õppeaastal alustas 7 uut õpetajat.
2012/2013. õppeaastal alustas 10 uut õpetajat
2013/2014. õppeaastal alustas 10 uut õpetajat
2014/2015. õppeaastal alustas 9 uut õpetajat
Uutele õpetajatele on määratud õppeaasta algul isiklik mentor, kelle abil on
sulandumine koolisüsteemi kergem. Uued õpetajad on koolikultuuri omaks võtnud ja
küsitluse põhjal rahul oma valikuga.
• Ressursside juhtimine:
1) on täiendatud IKT ja õppevahendite varusid;
2) seoses kooli laienemisega on septembriks 2012 valminud söökla juurdeehitus koos
kahe klassiruumiga ja 2014. a veebruari keskel valmis õppekorpuse uus tiib. Tiivas on
kuus keeleklassi ja kaks suurt klassi. Teine korrus on viieks aastaks kasutusele antud
lasteaiale.
• Õpilastega seotud tulemused:
1) Laagri Koolis õppivate laste koguarv on õppeaastal 2011/2012 olnud 571,
õppeaastal 2012/2013 olnud 613 ja õppeaastal 2013/2014 olnud 648 õpilast.

2) Õppeaastatel 2011/2012-2013/2014 on õppeaasta lõpus klassikursust kordama
jäänud õpilaste arv koguarvust 0%.
3) Kiituskirjaliste õpilaste arv koguarvust oli 2011/2012 õa 20% (114 kiituskirja),
2012/2013 õa 25% (155 kiituskirja) ja 2013/2014 õa 27% (178 kiituskirja).
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
6. Talvelaagri info. T. Artma teavitab, et Laagri Kooli talvelaager toimub ajavahemikul 11.13.02.2015 erinevates tegevuspaikades: 1) 2.-3. klasside laagripaik asub 12.-13. veebruaril
Jänedal; 2) 4., 5., 8. ja 9. klasside laagripaik asub 12.-13. veebruaril Nelijärvel; 3) 6.-7.
klasside laagripaik asub 12.-13. veebruaril Jõulumäel ja 4) 8.-9. klasside vabatahtlikel
õpilastel on võimalus osaleda laagris Nelijärve for strong, mille kestus on kolm päeva,
ehk 11.-13. veebruar.
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
7. Huvikooli sisehindamise aruande lühikokkuvõte. T. Tooming teeb ettekande Laagri
Huvikooli sisehindamise kohta:
• Laagri Huvikoolil on 38 töötajat.
• Tänaseks on loodud ja tööle rakendatud huvikooli visioon, missioon, slougan,
sümboolika ja meened.
• 2013/2014 õppeaastal on jõuludeks valminud uus huvikooli koduleht.
• Igal õppeaastal on loodud vajaduspõhised prioriteedid, mille täitmisega tegeletakse.
• Eestvedamise ja juhtimise põhieesmärgid:
1) uute kursuste ja huviringide vajaduse kaardistamine.
2) panustada õppetöösse kogu õppeaasta vältel,	
   pakkudes ringides osalevatele
õpilastele erinevaid väljundivõimalusi (nt. võistlustel, turniiridel, konkurssidel,
konkurssidel osalemine).
3) Käivitada lastele vähemalt 30 huviringi ja täiskasvanutele 4 erinevat kursust
õppeaastas.
4) Täiendatakse ja vajadusel muudetakse rahulolu-uuringute küsimustikke,	
   et saada
tagasisidet kõikide huvikooli arenguvaldkondade kohta.
• Jaanuaris 2014 taotleti koolitusload põhikooli lõpetajate täiendusõppe kursustele.
Avati üks eesti keele rühm ja kaks matemaatika rühma. Õpilaste tagasiside kursusele
oli positiivse trendiga.
• Huvikooli eelarve on kolmel õppeaastal olnud tasakaalus.
• Õpilaskohtade arv on aastate lõikes olnud kasvava trendiga.
• Toimunud on koostöö huvigruppidega.
8. Huvikooli info, robootikaringi käivitamine. T. Tooming teatab, et 2015. a sügisel alustab
Laagri Huvikoolis oma tegevust uus huviring – robootika. D. Poudel tutvustab robootika
ringi olemust, laste arenguvõimalusi robootikaga tegelemisel ning ringi rahastamist.
Rahastamisel on kaasatud kogukonna ehk lastevanemate toetus, igaüks saab Hooandja
kaudu oma panuse anda ning ühtlasi sel viisil oma lapsele ka ringikoha broneerida.
9. Kohapeal algatatud teemad.
9.1. J. Kallion annab üle kingituse Laagri Huvikoolile.

9.2. K. Kaare uuris turvakaamerate kasutamisega seonduvat. Toimus arutelu. Nõukogu
toetab kaamerate kasutamist kogu koolimajas, k.a. klassiruumides.
9.3. E. Kold pärib infot minekulehe osas. T. Artma selgitab. Toimub arutelu.
9.4. D. Poudel tõstatab üles teema, et lapsed kurdavad liiga külma basseinivee üle ja teeb
ettepaneku veetemperatuuri tõsta seniselt 28-lt kraadilt 29 peale. T. Artma selgitab, et
Laagri Kooli basseini kasutatakse nii õpilastele ujumistundide läbiviimiseks kui ka
spordi basseinina ning viimase maksimaalne temperatuur võibki olla 28 kraadi, seega
on praegune veetemperatuur basseinis täpselt piiri peal ja sobilik mõlemaks
otstarbeks.
9.5. A. Pärisalu teatab, et üks lapsevanem on tõstatanud üles teema, et kooli sööklas
pakutav salat võiks olla ilma lisamaitseaineteta, nagu näiteks suhkur. J. Kallion
sõnab, et kui lapsel on vaja eritoitu, siis toitlustaja on kohustatud talle seda
võimaldama. L.-A. Tuhkur ütleb, et arstitõendi alusel kooli söökla eritoitu ka
valmistab. T. Artma kinnitab tema sõnu.

Koosoleku juhataja lõpetas istungi.
Koosolek lõppes kell 20:55.

Meelis Saaresalu
koosoleku juhataja

Krislin Aunapuu
protokollija

