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Koosoleku juhataja: Toomas Artma
Protokollija: Krislin Aunapuu
Osalesid:
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), 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), Andres Laisk (vallavalitsuse esindaja)
Puudusid: Ermo Kold (5.kl), Kaido Kaare (9. kl), Jaanus Kallion (volikogu esindaja)
Päevakord:
1. Riigigümnaasium Laagrisse
2. Õpilaste arvu suurendamine 1. klassides 2016/2017. õa.
3. Kooli eelarve täitmisest 2015
4. Kooli eelarve 2016
5. Talvelaager 2016
6. Huvikooli rahulolu-uuringu küsitlusest
7. Kohapeal algatatud teemad
Arutati:
1. Riigigümnaasium Laagrisse
Vallavanem Andres Laisk andis ülevaate arengutest, mis puudutavad riigigümnaasiumi rajamist
Laagrisse. Kaks nädalat tagasi allkirjastas Saue vald haridusministeeriumiga riigigümnaasiumi
asutamise hea tahte koostööleppe. Leppe kohaselt allkirjastatkse märtsi lõpus leping, mille
kohaselt ehitab Eesti riik 2019. aasta septembiks Laagrisse riigigümnaasiumi. Gümnaasium on
kavandatud 540-le õpilasele. Uut staadionit gümnaasiumi juurde ehitada ei planeerita, kasutama
hakatakse Laagri Kooli staadionit. Riigigümnaasium on õpilaskoduta.
T. Tooming küsis staadioni osas - kui staadioni maht kasvab, kas siis tulevikus on mõeldav ehitada
staadionihoone, et kooli riietehioule liiga suurt koormust ei tekiks? Vallavanema sõnul on see on
täiesti mõeldav.
L.-A. Tuhkur uuris, et mis siis, kui riigigümnaasiumit ei tule? Vallavanema sõnul on siis meil plaan B,
luua näiteks erakool, kus on põhikool ja gümnaasium koos.
2. Õpilaste arvu suurendamine 1. klassides 2016/2017. õa.
Kooli direktor esitas ettepaneku Laagri Koolis suurendada õpilaste arvu 1. klassi vastuvõtul õ.a.
2016/17 nelja õpilase võrra, igasse klassi ühe võrra. Klasside suurendamine toimub lisatingimusel,
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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 ühes klassis.
Otsustati: ühehäälselt nõus
L.Piik uuris, kuidas väikeklassidega lood on? Direktori sõnul praegu olemasolev klass jääb. Hetke
seisuga uut väikeklassi ei looda, kuna lapsevanemad ei ole nõus. Kuid raha on olemas ja kool on
vajadusel valmis avama sügisel väikeklassi või õpiraskustega õpilaste õpperühma.
3. Kooli eelarve täitmisest 2015
T. Ilp andis ülevaate kooli 2015. a eelarve täitmise kohta. Nõukogu võttis informatsiooni
teadmiseks.
4. Kooli eelarve 2016
T. Ilp andis ülevaate kooli 2016. a eelarve kohta. Nõukogu võttis informatsiooni
teadmiseks.
5. Talvelaager 2016
T. Artma andis ülevaate käesoleva aasta talvelaagri korraldamisest. Laager korraldatakse 2.
klassile nädal varem kuna kaks paralleelklassi komplekti ei mahu korraga enam ära ja seega
tuleb klasse ajaliselt eraldi laagrisse sättida. Laagri hind ühe ööbimise korral 38€ ja kahe
ööbimise korral 55€. Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
6. Huvikooli rahuloluuuringu küsitlusest
Huvikooli direktor T. Tooming tutvustas nõukogule rahuloluküsitlusi. Plaanis on teha
muudatusi rahuloluküsitluse läbiviimises, küsimused võiksid olla konkreetsemad,
vastamisaeg lühem ning küsimuste hulk seetõttu ka väiksem.
7. Kohapeal algatatud teemad
7.1. Nõukogu liige D. Poudel küsis, et kas koolis ollakse teadlik fondist „Elus on hoolimist“(mida
haldab volikogu sotsiaalkomisjon ja vallavalitsus), kust saab tulevikus lastele toetust
küsida, kui laps on hea õppeedukusega, kuid tal jääb rahapuuduse tõttu õppereisile
minemata. Kooli esindajad võtsid informatsiooni teadmiseks ja annavad info koolisiseselt
edasi.
7.2. Nõukogu esimees M. Saaresalu küsis, kas koolis on tulnud aruteluks viie vaheajaga
õppesüsteem? Direktor vastas, et jaanuari vaheajal oli õpetajatel see arutelu all, mõeldi
erinevaid lahendusi välja. Kevadel või sügisel võetakse see tõsisemalt artlusse.
7.3. L.Piik tõstatas taas teema wifi võrkude levikust ja mõjust laste tervisele ning tegi
ettepaneku kaaluda kasvõi osaliselt wifi leviala piiramist koolis ning minna üle
internetiühendusele kaablivõrgu kaudu. Toimus arutelu. Kuna puuduvad usaldusväärsed
teaduslikud tõestused wifi ja muude raadiolainete mõjust laste tervisele, ei peeta hetkel
sellist piiramist otstarbekaks.
7.4. L.Piik tõstatas teema, kas koolil võiks olla ühtne kommunikatsioonikokkulepe, kus oleks
selge, kuidas toimub info edastamine lapsevanemate ja õpetajate vahel ning milline on
erinevate suhtluskanalite kasutamise kokkulepitud etikett: millistel teemadel, kuhu ja
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kellele kirjutama/helistama peab, millistele teadetele ja millise tähtaja jooksul peaks
õpetajad vastama ja millistele teadetele lapsevanemad vastust ootama ei peaks. Toimus
arutelu. Hetkel peetakse sllise kokkuleppe sõlmimist keeruliseks kuna igal õpetajal on välja
kujunenud oma stiil ja eelistatud suhtlemisviis ning reeglina lapsevanemad saavad oma
teated edastatud. Tunnistati siiski, et tulevikus võib sellel teemal edasi mõelda.
7.5. L. Piik küsis kooli seisukohta koolibussi ja hilinejate märkuste kohta. Direktor kinnitas, et
õpetajaid on teavitatud, et hilineva koolibussi tõttu hilinevatele lastele märkuseid teha ei
tohi ning kui seda siiski on tehtud, siis peaks sellest kindlasti direktorile teada andma ja
saab seda teavitustööd korrata.
7.6. T. Türkson uuris kooli ja AKI vahelise suhtlemise kohta valvekaamerate teemal.
Direktor T. Artma luges ette Andmekaitse Inspektsiooni vastuse, et inspektsiooni
pädevuses ei ole jälgimisseadmestiku kasutamiseks kooskõlastuse andmine, küll aga saab
ta isikuandme kaitse seaduse nõuete täitmist nende kasutamisel. Toimus arutelu.

Meelis Saaresalu
nõukogu esimees

Krislin Aunapuu
protokollija
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