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Koosoleku juhataja: Toomas Artma
Protokollija: Liis-Astrid Tuhkur
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Tarmo Türkson (1. kl), Diana Poudel (2. kl), Danel Pärtel (3. kl), Laire Piik (4. kl), Ermo Kold (5. kl),
Kristjan Kaljumäe (6. kl), Raul Malsub (7. kl), Meelis Saaresalu (8. kl), Kaido Kaare (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), Indrek Eensaar (vallavalitsuse esindaja)
Kutsutud: Margit Peterson (BRE teenindusjuht), Eret Rennig (BRE müügi-turundusjuht), Lilia Ross
(BRE Laagri Daily filiaalijuhataja)
Puudus: Jaanus Kallion (volikogu esindaja)
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Direktor tutvustas 1. klasside esindajat, uut nõukogu liiget Tarmo Türksonit. Järgmine nõukogu
koosolek toimub 4. veebruaril 2016.a. kell 18.00.
1. Toitlustamisest Laagri Koolis
Baltic Restaurants Estonia AS esindus: Eret Renning (turundusjuht), Lilia Ross (juhataja-kokk),
Margit Peterson (piirkonna eest vastutav isisk).
• BRE AS toitlustab 46 kooli ning lisaks ettevõtteid. Valmimas on ettevõtet tutvustav
internetilehekülg, kus kirjas, mille alusel ja kuidas toiduportsjonid ja menüüd koostatakse.
Laagri Kooliga kehtib leping 2017. aastani.
• Säilitusaineid toidus on võimalikult vähe, laborikatsetega korduvalt tõestatud. Piima- ja
juurviljatooted on ilma lisatud säilitusaineteta, kartul on sulfideerimata ja eesti tarnijatelt.
• Toiduportsud ja nende sisaldus on sotsiaalministeeriumi määrustega reguleeritud, mistõttu
peab menüüs olema ka kala. Toiduprotsjoni sisaldusele paneb piirid ka selle hind 1,30 €.
• D. Poudeli sõnul on probleemiks ka moos magustoidus. Võimalusel võiks moos eraldi
serveeritud olla.
Ettepanek: proovimise teel leida lahendus magustoidu kõrvale pakutava moosi jagamisele –
moos serveeritakse laudadele kaussidesse ja hinnatakse, kas see on mõistlikum lahendus.
Nõukogu liikmed pakkusid lahenduseks ka, et ka magustoiduga samas kausikeses oleva moosi
võib laps söömata jätta.
• Alla 30 õpilase on väljaspoolt Saue valda ja maksavad riigipoolsele toetusele juurde teatud
summa, sissekirjutuse omamisel Saue valda tasub toitlustuse hinna ja riigipoolse toetuse
vahe vald. Mittesööjate hulka on seega raske hinnata.
Iga lennu esindaja võib tulla kooli lõunat sööma eelnevalt ette teatamata ja saada selliselt ülevaate
toitlustuse tasemest.
2. Laagri Kooli arengukava 2016-2020
Direktor oli eelnevalt saatnud arengukava liikmetele tutvumiseks. Toimus arutelu.
Leiti, et vaja oleks lisada sotsiaalsuse temaatikat, sest hetkel tundub arengukava liiga akadeemiline
ja hinnetele orienteeritud.
Direktori sõnul on arengukavas välja toodud punktid, mis vajavad kõige rohkem tähelepanu.
Ettepanek: koostöö huvigruppidega – lisada nõukogu roll. Nt vahendaja või vahelüli vanema ja
kooli vahel, koostööpartnerite ja kooli vahel.
Ettepanek: järjestada punktid tähtsuse järjekorras.
Ettepanek: lisada tervislikkuse punkti juurde ka koolitoit.
Direktor kaalub erinevate ettepanekute lisamist arengukavasse ja dokumendi osas jätkuvad
arutelud õppenõukogus, õpilasesinduses ja OÜ juhatuses.
3. Huvikooli 2014/2015 õppeaasta kokkuvõte
Sisehindamise kokkuvõte:
• digitaalne allkirjastamine toimib;
• robootika ringile on leitud rahastajad;
• õpetajate palgad tõusid;
• õpilaste arv kasvas (kursuste mitmekesistamisega) kõikides sihtgruppides.
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Koostöö toimub väga erinevate huvigruppidega. Pedagoogid on huvikooliga rahul. Õpilased
(valdavalt) rahul. Lapsevanemad rahul.
4. Huvikooli käivitumine 2015/2016 õppeaastal
Huvikooli direktor Taigur Tooming andis ülevaate avatud ringidest. Prioriteedid: arendada epäevikut (mugavamaks õpetajatele, lisada read, kus kirjas üks kord nädalas käivad lapsed jm),
võimaldada otsekorraldust, andmebaas.
Soodustused – Saue vald ei tee lisasoodustusi, sest on võimaldanud huvikoolil kasutada Laagri
Kooli ruume ilma ruumirenti võtmata, see on juba vallapoolne soodustus.
5. Muud teemad
5.1. koolinõukogu rollist
Toimus arutelu. Liikmetel on õigus esitada mõtteid, kuid peaks ka võtma vastutuse, et nende
mõtetega tegelemiseks kuluv ressurss oleks seda väärt. Kirjade kirjutamine läbi e-päeviku. Kas
peab olema kõigil võimalus saata kirju kõigile? Koolipoolsed teated jäävad rohkete sõnumite
vahel märkamata. Sõnumite keskkond on niigi keerukas ja kasutaja jaoks ebamugav.
Ettepanek: teha nõukogule eraldi list, lapsevanem pöördub lennu esindaja poole; õpetajad
saavad saata kirju kõigile, aga vastus tuleb ainult kirja saatjale; lennu esindaja saab saata kirju
oma lennule, kuid vastused tulevad ainult saatjale.
5.2. koolipäeva algusest Laagri Koolis
Toimus arutelu. Nõukogu seisukoht on, et koolipäeva algus on praegu mõistlik ja optimaalne
erinevaid gruppe arvestades.
5.3. basseinivee kvaliteedist Laagri ujulas
LHSK juhataja Tõnis Ilp andis ülevaate kehtivatest nõuetest ja kooli basseinivee näitajatest.
Vesi on ujumiseks sobiv, täiendavalt on plaanis paigaldada kaasaegne UV-filter, mis tagab
stabiilsema ja parema kvaliteedi. Direktori sõnul on ujumistundides rakendatavad meetodid
mõistlikud ja tagavad ohutuse. Nõukogu hindas ujumisega seonduva heaks.
5.4. turvakaameratest, jalgratastest
Rattavarguste tõkestamiseks paigaldati lisakaamera, aedik ja valla toel oli ratastel silma peal
hoidmas ka eraldi turvatöötaja. Toimus arutelu turvakaamerate osas üldisemalt ja nende
kasutamise täiendavate võimaluste üle.
5.5. huvikooli soodustustest
Teema sai räägitud huvikooli päevakorrapunktide juures.
5.6. hinded või hinnangud algklassides
Laagri Kooli õpetajad lähtuvad koolis väljatöötatud hindamisjuhendist. Tulevikus on plaanis
arutleda kujundava hindamise laiemat levikut, kus õpilane saab hinnet parandada nii kaua,
kuni on saavutanud maksimaalsed teadmised. Hinne on väline motivataator, mis ajapikku
võib muuta sisemist motivatsiooni suuremaks. Üldsuund on pigem hinnangute ja vähem
hinnete poole, see aga käib aegamööda.
5.7. pikapäevarühmast
Pikapäevarühm on ainult koolibussi ootavatele lastele. Kool ei saa pakkuda lapsehoiuteenust.
Nõukogu hindas pikapäevarühma võimalused piisavaks, arutelu toimus õpilaste võimaluste
osas peale tunde koolis toimetada. Kooli ja huvikooli kodukorrad reguleerivad koolis viibimist
selgelt, samas ei ole probleemi, kui õpilased peale tunde koolis mõistlikult oma aega
sisustavad.
5.8. koolivormi pükste kummist
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Direktor näitas koolivormipükse ja selle kummi. D. Poudel soovis, et poiste pükstel oleks
reguleeritav kumm, mis on juba olemas tüdrukute seelikutel. Direktor soovitas pöörduda otse
tootja poole, et vältida erinevaid tõlgendusi pükste kummist. D. Poudel soovis tõstatada
teksapükste teema. Nõukogu ei pidanud mõistlikuks teemat arutada, kuna see on hiljuti
nõukogus arutlusel olnud ja läbi hääletatud.
5.9. robootika või male
Direktori sõnul on meie koolis väga hea olukord, kus ei pea sellist valikut tegema ja saab
tegeleda mõlemaga. Male on koolitunnis ja robootika huviringina kättesaadav kõikidele. Pool
õppeaastast üks ja pool teine ei anna tulemust kummaski, seetõttu on hetkeolukord
optimaalne.
5.10. sooja joogi automaadist
Sooja joogi automaat on koolist ära viidud. Kool ei teeninud ega soovinud teenida
automaadist müüdud jookidest mitte mingisugust tulu. Õpilased kogusid allkirju, et automaat
jääks. Lapsevanemad vastutavad laste eest ja kui vanematele selline automaat ei sobi, siis ei
pea see ka majas olema.
5.11. kiirustõkenditest kooli ümbruse teedel
Kiirusetõkendite teema on varasemalt lasteaia hoolekogus olnud arutlusel ja vald on juba
selle suvel lubanud paigaldada. Nüüdseks on see olemas ja loodetavasti suurendab turvalisust
liikluses.
5.12. koolinõukogu liikmete võimalustest lapsevanematega suhtlemisel
Teema arutati läbi koolinõukogu rolli punktis.
5.13. wifi koolis
L. Piik täpsustas teemat seoses wifiga. Wifialas on raadiolained, mis mõjutavad tervist.
Võimalusel võiks luua koolis mõned wifivabad alad või ajad. Toimus arutelu. Wifivaba ala on
keeruline luua, wifiala saavad tekitada ka õpilased ise oma telefoniga. Tähelepanu erinevaid
raadiolaineid välja saatvate seadete kasutamisele tasuks sellegipoolest pöörata.
5.14. kujundav hindamine / hinnangud
Teema sai läbi arutatud algklassides hinnangute andmise punkti juures.
5.15. vaikuseminutite koolitusest õpetajatele
Direktor andis teada, et Laagri Kooli õpetajate grupp osaleb juba selles koolitusprogrammis.
5.16. esimese klassi aabitsast
Aabitsa valiku teevad algklasside õpetajad ja õpetajad ise selle järgi ka õpetavad.
5.17. 5-vaheajalisest õppeaastast
Mõnede lapsevanemate teemapüstitus vaheaegade osas ja õpetajatepoolne teemapüstitus
trimestrite osas vajavad arutelu, mis õpetajatega on plaanis jaanuari alguses. Toimus arutelu.
6. Kohapeal algatatud teemad
• L. Piik uuris, kuidas on lood narkootikumide ja uimastite leviku osas koolis. Direktori sõnul
on olnud varasemalt juhtumeid mokatubakaga ja suitsetamisega, praegu tundub olukord
rahulik.

Meelis Saaresalu
nõukogu esimees

Liis-Astrid Tuhkur
protokollija
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