LAAGRI KOOLI NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Laagri
Algus: kell 18:02, lõpp kell 21.03

19.05.2016

Koosoleku juhataja: Toomas Artma
Protokollija: Krislin Aunapuu
Osalesid: Diana Poudel (2. kl), Danel Pärtel (3. kl), Laire Piik (4. kl), Ermo Kold (5. kl), Kristian
Kaljumäe (6. kl), Raul Malsub (7. 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), Jaanus Kallion (vallavolikogu
esindaja), Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja)
Kutsutud:
Andres Laisk (vallavanem), Indrek Eensaar (abivallavanem)
Puudusid: Meelis Saaresalu (8. kl), Tarmo Türkson (1. kl), Kaido Kaare (9. kl), Tõnis Ilp (OÜ LHSK
esindaja)
Päevakord:
1. Kooli arengukava muudatused
2. Kooli põhikirja muudatused
3. Laagri Huvialakooli põhikirja muudatused
4. 1. klassi viienda paralleelklassi avamine aastatel 2016 ja 2017
5. Koolivaheajad alates 2017/18 õppeaastast
6. Koolivormi müügipäevad augustis 2016
7. Kohapeal algatatud teemad
Arutati:
1. Kooli arengukava muudatused
Laagri Kooli direktor Toomas Artma tutvustas arengukava muudatusi, mis on vajalikud
arengukava kooskõlla viimiseks õigusaktidega. Haridus- ja Teadusministeeriumile muudetud
arengukava sobib.
E. Kold tegi ettepaneku teha muudatus kooli tööjõudu käsitlevas punktis, viia vastavusse
põhikirjaga.
Otsustati: nõukogu toetas muudatusi arengukavas koos lisaettepanekuga
2. Kooli põhikirja muudatused
Kooli direktor T. Artma andis ülevaate kooli põhikirja muudatustest, mis on vajalikud põhikirja
kosskõlla viimiseks õigusaktidega. Põhikirja on lisatud punkt kooli õigusest pakutavate
teenuste eest hinnakirja alusel tasu küsida. Nõukogu liige D. Poudel juhtis tähelepanu, et
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lapsevanematelt koolisisese (õppekavas oleva) tegevuse eest tasu küsimine on
seadusevastane. T. Artma selgitas, et Laagri Kool tegutseb erakooli seaduse alusel ja sel juhul
on kool vastavalt vanemaga sõlmitud lepingule saanud korraldada ka tasulisi õppekavas
olevaid tegevusi, mis on lapse arengu seisukohalt olulised ja mida hindavad kõrgelt kõik
osapooled.
Lisaks esitab T. Artma põhikirjas vastuvõtukorra osas muudatuse, et kui leidub jätkuvalt
õpilasi, kes võrdsel määral täidavad kõiki punktides 4.2.3.1-4.2.3.3. sätestatud tingimusi, siis
eelistatakse õpilaskandidaati, kelle ühe vanema tegelik elukoht Saue vallas on olnud
elektroonilise rahvastikuregistri andmete põhjal kogumis pikemat aega. Põhjuseks
vastuvõtumenetluse kiirem ja läbipaistvam protsess. Elektrooniline register on operatiivsem,
siiski ei ulatu see ajas tagasi kaugemale kui 2002. aastasse. Toimus arutelu.
T. Artma tegi lisaks ettepaneku lisada põhikirja eelnevale muudatusettepanekule ette „18.
veebruari seisuga“. Registriandmete õigsuses tuleb huvitatud isikul veenduda enne etteantud
kuupäeva.
Otsustati: nõukogu toetas muudatusettepanekuid.
3. Laagri Huvialakooli põhikirja muudatused
T. Tooming andis ülevaate Laagri Huvialakooli põhikirja muudatustest kooskõlas huvikooli
tegevust reguleerivate õigusaktidega. B. Tammjõe-Tulp juhtis tähelepanu dokumendis
kasutatavatele mõistetele ja soovitas need ühtlustada läbivalt kogu põhikirja osas.
Otsustati: nõukogu toetas muudatusettepanekuid.
4. Esimese klassi viienda paralleelklassi avamine aastatel 2016 ja 2017
Direktor T. Artma juhatab sisse valla ja kooli ühisel arutlusel tekkinud ettepaneku avada
2016/2017 õppeaastal Laagri Koolis 5 paralleeliga 1. klass.
Vallavanem Andres Laisk annab ülevaate kooli mineku eas olevate laste arvust Saue vallas, mis
on kasvavas trendis. Kuna Saue Gümnaasium saab tuleval õppeaastal 20 õpilase asemel vaid
10 Saue valla last vastu võtta ja Pääsküla Gümnaasiumis algab 2016/2017 õppeaastal remont,
on koolikohtadega sellel ja järgneval aastal olukord kriitiline. Vallavalitsus on kaalunud
erinevaid võimalusi olukorra lahendamiseks, mitmed neist aga on aeganõudvamad ja ei
võimalda lahendada olukorda nüüd, kõige kriitilisemal hetkel. Arvestatud on nii demograafilisi
näitajaid, elukohalähedust, valla arengukava, finantsilisi võimalusi kui ka kooli mahutavust ja
ressursse.
Vallavolikogu tegi koolile ettepaneku avada Laagri Koolis kahel järgneval õppeaastal 5
paralleeliga 1. klass (ehk üks klass lisaks). Kool on koos vallavalitsusega jõudnud seisukohale,
et see on võimalik.
Toimus arutelu.
Liis-Astrid Tuhkur saabus 18:55
L. Piik küsib, kas lisanduv paralleelklass on 24 või 25 õpilasega. T. Artma selgitab, et esialgu on
plaanitud nii, et neljas klassis on 25 kohta ja viiendas on 24, kuna lisanduvaks koduklassiks
planeeritud ruum ei mahuta rohkem õpilasi. Muudatuse osas tuleb vajadusel eraldi otsus teha.
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Nõukogu võttis info teadmiseks.
5. Koolivaheajad alates 2017/18 õppeaastast
Direktor T. Artma teeb ettepaneku arutada ideed hakata alates 2017/18 õppeaastast
rakendama viie vaheajaga õppesüsteemi. Idee algatus on tulnud mõningate lapsevanemate ja
õpetajate poolt.
D. Poudel tunneb huvi, kas ja mis ajaks see otsus tuleb nõukogu poolt vastu võtta? T. Artma
vastab, et Haridus- ja Teadusministeerium teeb oma (riiklike koolivaheaegade osas) otsuse
2016. aasta 20. augustiks, koolinõukogu seisukoht võiks koolile teada olla käesoleva aasta
augusti lõpuks või septembri alguses, et lapsevanemad ja kool saaks teha plaane 2017/2018
õppeaastaks.
Toimus arutelu.
D. Poudel teeb ettepaneku koostada elektrooniline küsitlus, milles on olemas mõlema vaheaja
süsteemiga näide, mille põhjal saab oma valiku teha. Küsitlus viiakse läbi septembris enne
koolinõukogu esimest koosolekut.
J. Randla täpsustab, et ka õpetajate seas peaks selle sama küsitluse läbi viima, sest siiani on
see kollektiivis jäänud vaid diskussiooni tasandile. Konkreetset seisukohta vastu võetud pole.
Otsustati: õpetajate, lapsevanemate ja õpilaste seisukoha välja selgitamiseks koostatakse
augustis-septembris elektrooniline küsitlus, kus on näide nii 4 vaheajaga kui ka 5 vaheajaga
õppeaastast.
6. Koolivormi müügipäevad augustis 2016
Kooli direktor T. Artma edastab info, et koolivormi müügipäevadeks on plaanitud 25.08 kell
11:00-19:00 ja 26.08 kell 11:00-18:00. Ühisel arutelul tegid nõukogu liikme ettepaneku
müügipäevade toimumiseks 26.08 ja 29.08. T. Artma lubas edastada ettepaneku koolivormi
müüjale.
Otsustati: T. Artma võtab kuupäeva muudatuse osas ühendust koolivormi müüjaga.
Direktor T. Artma teatab, et uuel õppeaastal toimub koolivormi kampsuni ja vesti rohelise
värvi osas muudatus - senise tumerohelise värvi asemel hakkab olema heledam roheline. Ka
edastab vormitootja küsimuse, et kas ka polosärgi värv võiks kampsuniga sama olla? E. Kold
teeb ettepaneku, et särgi värv võiks samaks jääda, muidu läheb vorm liiga kirjuks.
Otsustati: nõukogu võttis teadmiseks, et koolivormi kampsuni ja vesti rohelise värv muutub
heledamaks, polosärgi värv võiks jääda endist värvi.
7. Kohapeal algatatud teemad
1. T. Tooming küsis vallavanemalt, kas staadionihoone ehitamine tuleks lähiajal kõne
alla? Vallavanem A. Laisk vastas, et selleks tuleb OÜ LHSK poolt esitada vallavalitsusele
ettepanek ja eelarvesse vastava summa taotlus ja kui volikogu on sellise eelarvega
nõus, siis on see võimalik.
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2. Nõukogu liige L. Piik tõstatas teema, et selle õppeaasta emadepäeval olid 4. klasside
emad nukrad, sest emad isegi ei näinud sel päeval oma lapsi. Samuti tõi ta välja, et
puudus info selle kohta, et pärast kontserti lastega kokkusaamist alates 4. klassist ei
toimu. Lapsed võiksid ikkagi kasvõi korraks pärast kontserti emadega koos olla ja kooki
süüa.
Kooli direktor T. Artma selgitab, et kutsel oli info kontserti ja tordi söömise kohta ja
tegevusi ei olnud välja kuulutatud. Klassid, kus emaga koos ühistegevused aset leidsid,
said info klassijuhatajatelt ja see ei sõltu, kas tegemist on 1. 4. või 7. klassiga.
3. E. Kold küsib miks on isadepäev õhtul ja emadepäev hommikul. D. Poudel avaldab
arvamust, et tema oleks nõus, kui oleks vastupidi. K. Kaljumäe teeb ettepaneku, et
võiks olla kasvõi üle aasta, et ühel aastal on isadepäeva tähistamine õhtul ja emadel
hommikul ja järgmisel aastal vastupidi. Direktor T. Artma on nõus ja huvijuhiga
arutatakse võimalike lahenduste üle.

Diana Poudel
nõukogu aseesimees

Krislin Aunapuu
protokollija

4

