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Algus: kell 18.00, lõpp kell 19.50
Osalesid:
Diana Poudel (1. kl), Laire Piik (3.kl), Ermo Kold (4. kl), Kristjan Kaljumäe (5. kl), Raul Malsub
(6. kl), Meelis Saaresalu (7. 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), Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja)
Kutsutud: Maris Uppin, Merike Terepson (õppealajuhatajad)
Puudusid: Danel Pärtel (2.kl), Kaido Kaare (8. kl), Argo Koppel (9. kl)
Päevakord:
1. Muudatused põhikirjas
2. Muudatused õppekavas
3. Õpilaste arvu suurendamine 1. klassides
4. Huvikooli arengukava
5. Kohapeal algatatud teemad
1. Muudatused põhikirjas
Kooli direktor T. Artma tutvustas muudatusettepanekuid. Ettepanekud tulenesid järelevalve
soovitustest ja lisaks oli ettepanek kooli nõukogule lapsevanema töötamine Laagri Koolis
võrdsustada tingimusega vend või õde koolis. Nõukogu hääletas.
Hääletuse tulemusel poolt 12, vastu 2, erapooletu 1.
Otsus: muudatused kinnitada.
2. Muudatused õppekavas
Õppealajuhataja Maris Uppin tutvustas muudatusetteanekuid õppekavas. Muudatused on tingitud
muudatustest Põhikooli ja gümnaasiumiseaduses ning Riiklikutes õppekavades.
• Suurimad muudatused Üldpädevustes ja lisatud said digipädevused.
• Õppekavast ära võtta kuupäev 25. aug (punkt 9.1.6. ja 9.1.7.)
Otsus: muudatused kinnitada.
3. Õpilaste arvu suurendamine 1. klassides
Kooli direktor esitas ettepaneku Laagri Koolis suurendada õpilaste arvu 1. klassi vastuvõtul õ.a.
2015/16 suurendada nelja õpilase võrra.
Nõukogu soovitas, et võimalusel oleks mõistlikum suurendada vastuvõetavate õpilaste arvu
selliselt, et kahes klassis on 26 õpilast ja kahes klassis 24 õpilast, et võltida paaritud arvu õpilasi
ühes klassis.
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Klasside suurendamine toimub lisatingimusel, et kui kooliaastate jooksul väheneb klassis õppivate
laste arv ning lapsi õpib klassis vähem kui 24 õpilast, siis võetakse vastu lapsi selliselt, et õpilaste
arv ei ületa 24.
Hääletuse tulemused: 15 poolthäält.
Otsus: Võtta Laagri Kooli 2015. a alustavatesse nelja 1. klassi kokku 100 last. Võimalusel
24+24+26+26.
4. Huvikooli arengukava
Huvikooli direktor T. Tooming tutvustas huvikooli arengukava.
Eesmärkide tutvustamine:
• Suurendada noorte osalust huvihariduses, et huviharidus oleks kättesaadav, mitmekesine ja
kvaliteetne;
• Ringide valiku kaasajastamine;
• Uuringu põhjal teha analüüs;
• Üle vaadata õppekavad (4-5 a. vanad)
• Väljundid (osalemine konkurssidel, festivalidel jne vähemalt kord aastas.
Ettepanek vallalt oli üks huviring nädalas lapsele tasuta. Vald tasub ise osalustasu.
Huvikoolil on plaanis hakata pakkuma õpetajatele ühiseid tegevusi, koolitusi ja tunnustust ning
pakkuda motiveerivat töötasu.
Edasi arendatakse õpilaste tunnustamise teemat ning uute tehnikaringide pakkumist.
Mõte on ringe hakata tutvustama läbi videoklippide ning töötada välja eraldi äpp huvikooli
tutvustamise jaoks.
Ettepanek nõukoguliikmelt: teha mobiilne kodulehekülg.
Diana Poudel: Kuni 4 majanduslikult vähekindlustatud last saaksid robootikaga tegeleda tasuta ühe
õppeaasta jooksul.
Otsus: nõukogu kiitis arengukava heaks
5. Kohapeal algatatud teemad
5.1. Koolivormist
Jätkub koostöö varasema koolivormi müüjaga. 26.-27. aug 2015 koolivormi müümise päevad
(kl 12-19 ja 12-18).
Norrison OÜ-lt tagasiside puudub.
Mütse saab tellida kevadel ja kätte saab sügisel.
28. mail 2015 toimub suvelagusefestival ning seal saab soetada kasutatud/annetatud
koolivormi sümboolse rahasumma eest.
Moodustatud on koolivormi müügi lehekülg Facebook’s.
Teksad ei kuulu jätkuvalt koolivormi juurde.
5.2. 3D printerid
Kool või huvikool plaanib teha avalduse tasuta 3D printeri taotlemiseks. Diana Poudel on
nõus aitama koostada vajalikud dokumendid.
Lahtiseks jäi, kes hakkab tegelema selle kasutuse ja õpetamisega ning kui suur oleks selle
ülalpidamiskulud.
5.3. Vaikuseminutid
Laire Piik tutvustab keskendumis- ja rahunemisharjutusi. Kui koolil on huvi koolituse vastu,
siis saab kontakteeruda koolitajaga.
5.4. Õpetajate olemasolu õ-a. 2015/16
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Hetkeseisuga ja teadaolevalt koostöö lõpeb ühe õpetajaga, olemas on uus inglise keele õpetaja
ning esimeste klasside õpetajad.
5.5. Laagri Kool 10 tähistamine
4. sept 2015 õhtul toimub pidu vilistlastele ja endistele kooli töötajatele.
1. sept 2015 on pidustused ja pidulik aktus praegustele õpilastele ja lapsevanematele.
Õpetajad lähevad veidi varem puhkusele ja naasevad tööle sellevõrra varem.
5.6. Hinded pannakse välja 27. maiks 2015.
5.7. Ettepanek tõsta koosoleku aeg mõnele teisele kuu kolmapäevale.
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku.

Meelis Saaresalu
Nõukogu esimees

Liis-Astrid Tuhkur
Protokollija
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