LAAGRI KOOLI NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Laagri
Algus: kell 18:10, lõpp kell 19.30

26.04.2017 nr 52

Koosoleku juhataja: Toomas Artma
Protokollija: Liis-Astrid Tuhkur
Osalesid: Argo Koppel (1. kl), Tarmo Türkson (2. kl), Laire Piik (5. kl), Ermo Kold (6. kl),
Kristjan Kaljumäe (7. kl), Toomas Artma (kooli direktor), Jaana Randla (õpetajate esindaja),
Aivi Pärisalu (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).
Meelis Saaresalu (9.kl) alates 18.40.
Puudusid: Diana Poudel (3.kl), Danel Pärtel (4.kl), Raul Malsub (8.kl), Krislin Aunapuu
(õpetajate esindaja).
Päevakord:
1. Muudatused õppekavas
2. Muudatused kodukorras
3. 1. klassi vastuvõtu korras erandi tegemine 2017. õa
4. Koolivormi müük
5. Huvikooli info
6. Kohapeal algatatud küsimused
Arutati:
1. Muudatused õppekavas
Direktor T. Artma ja M. Uppin põhjendasid eelnevalt nõukogu liikmetele tutvumiseks saadetud
dokumendis tehtavaid muudatusi õppekavas – üleminek trimestritele ja sellega seonduvalt
dokumentatsioonis tehtud muudatused. Muudetud õppekava läbib ja kooskõlastatakse
nõukogu, õpilasesinduse, õppenõukogu liikmetega (ettepanekud ja tähelepanekud) ning
kinnitab kooli direktor.
M. Uppin: Õppekava on vaja muuta ja kinnitada, sest määrused on kaotanud kehtivuse, toimub
üleminek trimestritele (poolaasta hinnete muutused jm) ning kool on kasvanud, et koolielu
toimiks paremini (kogunemised).
T. Artma: kaalumisel on kogunemiste jagamine erinevalt sellest aastast 1.-3. kl ja 4.-9. kl.
L. Piik: Ettepanek kaotada loovainetes hinded?
M. Uppin, T. Artma: Ettepanek on arutamisel, kuid muudatustega läheb aega.
J. Kallion: Ettepanek vallasiseselt võiks koolid loovaineid hinnata üheselt?
A. Koppel: Mure on selles, et loovaine võib olla õpilase ainus tugevus, aga hinnet enam siis ei
saa. Kuidas siis motiveerida?
T. Artma: Motiveerida saab ka ilma hinneteta. Kokkuleppel kommentaar, mis selgitab oskusi.
Peale 6. klassi peab hindama. Üleminekul ühest koolist teise tuleb hinnetelehele hinne.
Nõukogu kiitis muudatusettepanekud õppekavas heaks.
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2. Muudatused kodukorras
Nõukogu liikmetele saadetud materjalide osas tekkis küsimus telefoni kasutamise kohta
tundides kalkulaatorina.
Toimus arutelu. Kuna eksamil ei tohi telefoni kasutada, ka kalkulaatorina mitte, siis tuleb
kalkulaatori hankimisega lapsevanemal arvestada ikkagi.
Nõukogu kiitis muudatusettepanekud kodukorras heaks.
3. 1. klassi vastuvõtu korra erandi tegemine 2017. õa
T. Artma: Üks pere, kelle vanem laps õpib Laagri Koolis, on teinud avalduse saada nooremale
lapsele koht 1. lassi, kuid on kolinud Saue valla piires Laagri Kooli piirkonnast välja.
Nõukogule on tehtud ettepanek arutleda, kas antud taotlus rahuldada. Direktor taandab ennast
arutelust, annab faktilist informatsiooni küsimuste korral.
Toimub arutelu.
Nõukogu liige: Kas peaks hääletama?
T. Artma: Loodetavasti jõuab nõukogu ühisele arvamusele.
Nõukogu arutleb. Küsimus: Kas keegi kaotaks koha, kui arvestada taotleja nimekirjas ette
poole?
T. Artma: Taotlusi esitatud 162. 1 taotlust ei saanud menetlusse võtta, sest sissekirjutus oli
jaanuarist 2017. 57 õde-venda. Kahe vanema sissekirjutusega 92, ühe vanemaga 9. Väljaspool
kooli piirkonda 3. Loobujaid 6, nendest 1 koolipikendus, 2 Saue Gümnaasiumisse, 3 ei ole teada
andnud kuhu kooli. Seega jah, erand toimub kellegi arvelt.
Otsus: Ei saa erandkorras vastu võtta.
4. Koolivormi müük
T. Artma: 30. august 2017 toimub lapsevanemate üldkoosolek kell 18.00 ja peale seda
klassikoosolek. Koolivormi müük oleks kõige mõttekam teisipäeval 29.august kell 11-14 1.
klassid, kell 14-19 2.-9. klassid ja kolmapäeval 30. august kell 11-18. Vajadusel saab
koolivormi osta tootja käest ka muul ajal, tellides.
Nõukogu kiitis müügipäevade ajad heaks.
5. Huvikooli info
T. Tooming: Kirjutatud sai 3 projekti (klaver, kaks 3D printerit ja skänner) ja kõik said
rahastatud.
Koostöö Nõmme Kaljuga lõpetati lapsevanemate ettepanekul. Treener võeti Laagri Huvikooli
palgale. Probleemide ja nõuetega klubidega liitumisel ja võistlustega tegeletakse.
M. Saaresalu: Laagri Kooli staadion on halva kvaliteediga. Ortopeed Kaspar Rõivassepp, kelle
juures laps arsti juures jalgade pärast käis, ütles, et siit koolist tuleb jalaprobleemidega palju
patsiente.
T. Ilp: Oleme kunstmuru korralikult hooldanud ja lisanud graanuleid. Harjutusväljakul on
materjal vahetatud. Vallale on ettepanek eelarvesse tehtud, loodetavasti juba sel suvel saab uue
muru.
T. Artma: Terviseuuringute osas infoks, et riigi poolt on spordilastele, kes teevad 3 korda
nädalas trenni, uuring 1 kord aastas tasuta. Kes teevad 5 korda nädalas trenni, on uuring
põhjalikum (lisaks koormustest). Seda teeb Spordimeditsiini SA.
T. Tooming: Infoks veel, et huvikool läheb samuti üle trimestritele.
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
6. Kohapeal algatatud teemad
6.1. M. Saaresalu: Kuidas õpetajate kohatäituvus on?
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T. Artma: Võtame õpetajaid tööle vastavalt vajadusele juurde. Toimuvad vestlused
klassiõpetajatega ja kehalise kasvatuse õpetajatega.
6.2. M. Saaresalu: Matemaatika ja eesti keel tunduvad olevat koolis heal tasemel. Füüsika
ja keemia võiksid paremad olla. Samuti võiks rohkem tähelepanu pöörata laste üldise
silmaringi laiendamisele.
T. Artma: Õpetajad kindlasti teevad seda, kuid õppekava täitmine on esmatähtis ja võtab
enamuse ajast. Kui midagi juurde õpetada, siis toimub see millegi arvelt. On kohustuslik
põhikooli haridus ja sealt edasi saab suunata huvikooli.
T. Tooming: Külastada võiks ka Pärnu kooli, et saada ideid.
6.3. D. Poudel (eelnevalt e-kirjas saadetud): kuna sügisel koolinõukogu valimised, siis kas
saaks sel korral need korraldada esimese üldkoosoleku ajal enne kooli algust.
T. Artma: Mõistlik ja teostatav ettepanek. Klasside esindaja jääb klasside valida.
6.4. D: Poudel: Küsimus on seoses koolikiusamisega..
T. Artma: Koolis on kiusamine, seda ei saa eitada. Kuhu kiusamise suurust või paljusust skaalal
paigutada? Mõni tundlikum laps võib tunda kiusamist rohkem kui teine laps, kelle jaoks sama
asi ei ole kiusamine. Püüame võimalikult vara sekkuda, on psühholoog ja sotsiaalpedagoog,
kellega tehtakse koostööd. Kool on palju kasvanud ja suur. Kiusamine on ka rohkem peidetud
– sotsiaalmeedias.
L. Piik: Üldiselt tundub, et kõik on hästi.

Meelis Saaresalu
nõukogu esimees

Liis-Astrid Tuhkur
protokollija
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