LAAGRI KOOLI NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Laagri
Algus: kell 18:00, lõpp kell 20.00

19.10.2016

Koosoleku juhataja: Toomas Artma
Protokollija:
Osalesid: Argo Koppel (1. kl), Tarmo Türkson (2. kl), Diana Poudel (3. kl), Laire Piik (5. kl), Ermo
Kold (6. kl), Kristian Kaljumäe (7. kl), Raul Malsub (8. kl), Meelis Saaresalu (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), Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse
esindaja)
Kutsutud:
Merike Terepson (õppealajuhataja), Cristine Russow (koolivorm), Andres Laisk (vallavanem)
Puudusid:
Danel Pärtel (4. kl), Jaanus Kallion (vallavolikogu esindaja)
Päevakord:
1. Koolivormi särkide teema
2. 2015/2016 õa kokkuvõte
3. Koolivaheajad ja õppeperioodid 2017/2018
4. Õpilaste arvu suurendamine 1. klassides 2017/2018 õa
5. Huvikooli 2015/2016 kokkuvõte
6. Huvikooli uue õppeaasta algusest
7. Kohapeal algatatud teemad
Arutati:
1. Koolivormi särkide teema
T-särgid topilised.
Esindaja: 35-37 kaebust pluuside kohta. Vabandab ja on teadlik, et t-särgid muudavad värvi ja
on topilised, sest polüester tungib välja. Vahetatakse välja ainult 2016. aastal toodetud särgid.
2016. aasta särkidel on olemas vastav märgistus, mille järgi särki ära tunda. Särgi vastu saab
sama suurusega särgi. Novembri lõpuks on lahendus leitud ja vahetus toimub esialgu kuni
detsembri lõpuni, vajadusel kauem. Tootja otsib uut vabrikut. Kasutatakse väiketootjaid, sest
tarbijaid on ca 600. Eesti vabrikute puhul oleks hind palju kõrgem.
Diana Poudel: E-päevikus võiks olla kirja pealkirjaks „Koolis särkide vahetus“.
Otsustati: Ühel õhtul on tootja uute pluusidega koolis. Samuti saab vahetada kantselei
vahendusel (nimeline pakk).
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Toomas Artma: Nimeline pakk ja tootjalt juba kooli tarnitud erinevates suurustes pluusid, siis
saaks kohe vahetada.
Tootja: Ülejärgmise nädala lõpuks annab tootja teada, millal on pluusid laos olemas.
2. 2015/2016 õa kokkuvõte
Tagasiside vanematelt: tõusnud on arvamus kooli turvatöötajatest; samaks on jäänud
arvamus koolivormi ja toitlustuse kohta; heaks on hinnatud ühisüritusi ja infovahetust.
Kõrgeimalt on hinnatud kooli füüsilist keskkonda.
Tagasiside võrdlus: tulemused üsna sarnased eelmise aastaga.
Vastanud vanemaid/õpilasi ca 200, õpetajaid ca 40.
Põhiline järeldus kommentaaridest: toitlustus vajab pidevat tähelepanu ja koostöö
kolleegidega vajab samuti tähelepanu.
3. Koolivaheajad ja õppeperioodid 2017/2018
Kooli direktor T. Artma tutvustas ettepanekut:
5 vaheaega – kattuvad ministri määrusega. 3 õppeperioodi (lõppevad 1. dets, 16. märts, 11.
juuni).
16.-17. veebruar talvelaager (midagi ei muutu). Õppekava jääb samaks.
Otsustati:
Nõukogu kiitis ettepaneku heaks.
4. Õpilaste arvu suurendamine 1. klassides 2017/2018 õa
Direktor T. Artma tegi ettepaneku suurendada õpilaste arvu ühe võrra 2017. alustavass 1.a,
1.b, 1.c ja 1.d klassis.
Birgit Tammjõe-Tulp: Saue vallas on kooliminevaid lapsi 228. Kooli kodukord määrab
piirkonna. Saue linna lapsed on samuti tulevikus Laagri Kooli piirkonnakooli kandidaadid. Kas
kohad sel aastal täitusid?
Toomas Artma: 1 lisakoht jäi 2016/17 õa algul tühjaks.
Toomas Artma: Veskimöldres on müügil krundid. Kuhu kooli lähevad need lapsed?
Birgit Tammjõe-Tulp: Koru Kool on vallas graafikus. 2018. aastal on kooliealiste laste arvu
kahanemine 50 lapse võrra.
Otsustati:
ühe erapooletu ja ülejäänude poolthäältega otsustati õpilaste arvu suurendada 2017/18 õa.
1.a, 1.b, 1.c ja 1.d klassis.
5. Huvikooli 2015/2016 kokkuvõte
Taigur Tooming andis ülevaate eelmisest õppeaastast.
Kliendi arvete haldamine on paranenud. Arved edastatakse ühel kuupäeval, ühe lapse kohta
üks arve, milles kõik huvikooli tasud sees. Lasteaedades robootikaringide avamine. Õpetajatel
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tõusis palk 5%. Täiskasvanutele avati uued ringid. Osaleti erinevatel üritustel,
turniiridel.Edukalt on esinenud Caroliina Tantsustuudio, mõttemängud, male, robootika.
Ressursside juhtimine on tasakaalus. Koostöö huvigruppidega: lasteaiad, Nõmme Kabeklubi,
Saue valla Futsal CUP, Laagri Roboklubi.
Rahuloluküsitlus õpetajate seas: maine on hea, õpetajad annavad meelsasti tagasisidet.
Lapsevanem peaks õpetajalt küsima tagasisidet.
Õpilaste rahulolu: ainult 1,4% ei olnud valikuga rahul. Huvikoolil hea maine (87,7%).
Lapsevanemate rahulolu: maine on hea (80%), 1,5% ei arva, et hea maine.
Vastajate arv suurenes ja küsimused olid muudetud lihtsamaks.
6. Huvikooli uue õppeaasta algusest
Prioriteedid: e-arvete süsteemi arendamine, karatel uus õpetaja, uued huviringid, õpetajatele
soovi korral täiendkoolitused.
Argo Koppel: otsekorralduse võimalikkus?
Taigur Tooming: Lapsevanemad, kes soovivad teha püsikorraldust, saavad küsida seda
raamatupidaja käest. Otsekorraldusega tegeletakse.
Diana Poudel: Miks on käsipallis igal lapsel täiskohamaks?
Taigur Tooming: Klubi pakub soodustust, kuid hetkel mitte Laagri Koolis. Võib täpsustada.
Kristian Kaljumäe: Miks Saue Gümnaasiumi lapsed saavad soodustust, aga Laagri Kooli lapsed
mitte?
Taigur Tooming: Muidu peaks klubi huvikoolile maksma või huvikool klubile, et hüvitada
teenuse vahe.
Toomas Artma: Teenus ostetakse sisse.
7. Kohapeal algatatud teemad
1. Riigigümnaasiumist Laagrisse
Andres Laisk: Ministeeriumiga on kokkulepped ja detailplaneering on vormistamisel.
Sauel gümnaasium – mis on selle tulevik? Aasta vaja veel oodata.
Volikogu ettepanek: arhitektuuri konkurss, mille koostab vald, tuginedes Teadus- ja
Haridusministeeriumi juhistele.
Juuniks peaks olema valmis esialgne eskiis. (Planeerida kool suuremaks?) Kindlat
otsust, et riigigümnaasium Laagrisse tuleb, ei ole.
Toimub haridusvõrgu korrastamine. 2019. aastal ei toimu kindlasti mitte midagi.
2020. aastal võiks toimuda avamine, kui kõik laheneb positiivselt.
Turbas on gümnaasium suletud. Piirkond vajab tugevat gümnaasiumi, kuid otseselt
vallal seda vaja ei ole.
Birgit Tammjõe-Tulp: Pääsküla on pöördunud Saue valla poole seoses küsimusega,
mis nimi panna remonditud koolile – põhikool või gümnaasium.
2. Diana Poudel: Mis tunnid toimuvad soopõhiselt 3. ja 4. klassis?
Toomas Artma ja Merike Terepson: Tööõpetus on eraldi. RÕK-i järgi: poisid puutöö ja tüdrukud
käsitöö/kokandus. 5. klassis on kehaline kasvatus segaklassil koos. Lapsevanemate soove
arvestades on mõned klassid koos kehalises kasvatuses. Tunniplaani koostamine on samuti
probleemiks, kuid seda on alati olnud võimalik sättida.

3. Laire Piik: Miks on ujumine ja kehaline kasvatus pandud samale päevale?
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Merike Terepson: Eelmisel aastal oli samuti, ei olnud probleemi ja laste tagasiside on
olnud positiivne. Põhjus on tunniplaani koostamises, üldjuhul püüab kool seda siiski
vältida.
4. Ermo Kold: Kui õpilane puudub kontrolltöö ajal, kuidas siis õpilane selle tehtud saab?
Toomas Artma ja Merike Terepson: Veerandihinnet välja ei panda, peale õpilase kooli
tulekut, saab järele vastata 10 päeva jooksul.
Jaana Randla: Õpetajad on väga vastutulelikud ja siiani ei ole kellelgi järele vastamata
jäänud. Õpetajad arvestavad sellega, mis põhjustel õpilane on puudunud ja kui kaua.
5. Ermo Kold: Koolikoti raskus võib olla 3,5 kg. Kaaludes olid ainult õpikud 5 kg. Kas
oleks lahenduseks topeltõpikud?
Toomas Artma: Välja on arvutatud umbkaudne õpikute maksumus. 1. kl ca 34 eurot,
5. kl ca 100 eurot, 8. kl ca 177,85 eurot. Koolile oleks see liiga kallis. Kirjastusest saab
lapsevanem ise tellida nt eesti keele ja matemaatika õpiku. Õpikud, mis maha kantud,
kasutada ei saa, sest õppekava on uuenenud.
Malsub: Seadus näeb ette palju koolikott kaalub. Saaks klassi ühe komplekti?
Merike Terepson: Erinevatel klassidel on ainetunnid erinevates klassides. Võimalus
oleks lapsevanemal endal soetada, siis üks eksemplar koolis kapis, teine kodus.
6. Argo Koppel: 1. Klassidel on mure seoses Pärnu mnt ristmikuga – ohtlik.
Toomas Artma: 2021. aastaks peaks tunnel valmis olema.
7. Diana Poudel: Male – arvestuslik aine vs hindeline aine? Kas hinne 4 motiveerib last?
Toomas Artma: Arvestuslik hinne ei töötanud eelmisel aastal. Õpetajal on väga hästi
välja töötatud töölehed ja tunnitöö, mille alusel õpilase oskusi ja teadmisi hinnata.

Meelis Saaresalu
nõukogu esimees

Liis-Astrid Tuhkur
protokollija

4

