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1. Laagri Kooli 2017. a eelarve täitmine
Kuulati
Tõnis Ilp: Kooli eelarve koosneb:
Tulud
Saue valla sihtfinantseerimine 1 950 000 eurot. Teiste omavalitsuste õpilaste pearahade
kompensatsioon 30 000 eurot. Projektirahad 70 000 eurot.
Kulud
Palgad, õpikud, töövihikud, õppevahendid, bürootarbed 1 620 000 eurot. Eelarve kuludest on 83%
otseselt seotud õppetööga. Võrreldes 2016. aastaga oli kasv 5%.
Tõnis Ilp: Haldus, inventar, hügieen ja valve 90 000 eurot. Kommulaalid 75 000 eurot. Infotehnoloogia
60 000 eurot, sealhulgas HITSA 25 000 eurot. IT osas oleme heal tasemel. Käibemaks 60 000 eurot.
Käibemaksu ei tagastata. Õpilasüritused 16 000 eurot. Õpetajate koolitus 14 000 eurot. Muud kulud
30 000 eurot
2017. a investeeringud
Staadioni muru vahetus 200 000 eurot, mööbel 30 000 eurot, ehitus 27 000 eurot. Uude tiiba ehitati
uued kabinetid, spordipoolele rõivistud. Aulas, võimlas ja konverentsis sai ventilatsioon
süsihappegaasianduritele üle viidud. Aula lavale paigaldati kardin. Sööklasse paigaldati lisamarmiit.
Bassein sai automaatse keemiajälgimise süsteemi. Kui midagi läheb viltu, annab koheselt vajalikele
inimestele nutiseadme kaudu häire.
Sõna võttis Ermo Kold: Millises olukorras tehnilise poole pealt me oleme võrreldes Tallinna või
Harjumaaga? Millised on töötingimused?
Sõna võttis Toomas Artma: töötingimuste osas (eelkõige palk) oleme võrreldes Tallinnaga paremas,
võrreldes Harjumaaga kohati halvemas olukorras.
Sõna võttis Diana Poudel: Käin Harjumaa koolides koolitusi läbi viimas. Tehnika on Laagri Koolis üle
keskmise.
Koolinõukogu otsus: Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
2. Laagri Kooli 2018. a eelarve ülevaade
Kuulati
Tõnis Ilp: 2018. aastaks on planeeritud vähem investeeringuid. Kaamerad 8 000 eurot, laevalgustus
6 000 eurot ja mööbel 7 000 eurot. Fuajee ja maja esimese poole kaamerasüsteem vajab
ajakohastamist. Süsteem on 10 aastat vana. Tuleb üle vaadata kaamerate resolutsioonid.
Sõna võttis Diana Poudel: Kas kappidevahelised kaamerad ka töötavad?
Sõna võttis Toomas Artma: Koridorides on valvekaamerad, klassides ei ole.
Tõnis Ilp: Tuleb renoveerida lava valgustus. Lisanduvad kaks esimest klassi vajavad mööblit. On vaja
puhastada kogu maja ventilatsioonitorustik.
Sõna võttis Raul Malsub: Võimlasse on vaja lisakõlarit, et koolikella oleks kuulda
Sõna võttis Ken-Erik Aus: Tehniliselt ei ole vaja valju kella. Piisab kehalise kasvatuse õpetajast. Siiski on
spordisaalis koolikella vähe kuulda.
Sõna võttis Toomas Artma: Paneme ühe kella juurde.
Sõna võttis Tormi Tabor: Kuidas näeb eelarve protsess välja?
Sõna võttis Toomas Artma: Augusti lõpuks on kooli eelarve osas nägemus olemas. Septembris ja
oktoobris toimub arutelu, kus on kohal haridusvaldkonna ja rahanduse poole esindajad. Pärast seda
läheb eelarve vallavalitsuse kaudu vallavolikogule arutamiseks. Selle aasta eelarve menetlus on seoses
ühinemisega viibinud.
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Õpetajate palgad arvutatakse tundide arvu põhjal. Ennetame olukordi, näiteks aula valgustus on vana
ja tuleb moodsate LED lampide vastu vahetada. Selliselt käibki eelarve planeerimine.
Sõna võttis Birgit Tammjõe-Tulp: Seoses ühinemisega on Saue valla eelarve lugemine veninud. Eelarve
läheb alles teisele lugemisele. Soovid ja võimalused tuleb üle vaadata.
Sõna võttis Toomas Artma: Erinevate omavalitsuste lähenemiste ühte kokku panemine võtab aega.
Tõnis Ilp: 2018. aasta eelarve olulised muudatused on palgatõus ja kinnistu hoolduskulud (10%).
Koolinõukogu otsus: Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
3. Laagri Koolis lisaklasside avamisest (2018 kaks 1. klassi) Veskimöldresse loodavasse kooli
Kuulati
Toomas Artma:
Uue kooli vajadus tuleneb sellest, et koolikohti on vähem kui kooli minevaid lapsi. 2019. aastaks peaks
Veskirahva puiesteel uus kool valmis olema. Arendaja poolt on kaasrahastus. Kuulutati välja
projekteerimise hange. Pakkumise tähtaeg lõpeb 16. veebruaril 2018. a.
2018. a meie kooli vastu võetud kaks esimest klassi lähevad 2019. aastal uues koolimajas teise klassi.
2019. aastal alustab uues koolimajas kaks esimest ja kaks teist klassi. Esialgu on nad Laagri Kooli
klassid, ainult et asuvad teises hoones. Seega toimub Laagri Kooli õppetöö kahes erineva aadressiga
hoones. Kuni me saame haldamisega hakkama, on Laagri Kooli klassid. Kui sealses koolis on juba
rohkem lapsi, muutub eraldi toimetavaks kooliks.
Tuleb üheksaklassiline kool, kus esialgu on lisaks esimesele ja teisele klassile kolme rühmaga lasteaed.
Uue koolimaja avamine ei leevenda olukorda nende suhtes, kes on ootejärjekorras vanemates
klassides.
Sõna võttis Diana Poudel: Kui avaksime 2019. a Veskimöldresse ka kolmanda klassi?
Toomas Artma: Kolmanda klassi teemat tasub arutada.
Sõna võttis Ermo Kold: Kui uus kool 2019. aastaks valmis ei saa, kas mahume ära?
Toomas Artma: Oleme selle teema läbi arutanud ja arvamus on, et 2018. aastal kaks esimest klassi ja
võib-olla ka 2019. aastal ühe esimese klassi saame veel vastu võtta, kuid rohkem mitte.
Sõna võttis Ermo Kold: Kui suur on LK võimekus? Milline on lagi?
Toomas Artma: 900 — 950 õpilast. Oleme kahel viimasel aastal vastu võtnud kaks viiest lendu, on
kriitiline olukord.
Sõna võttis Ermo Kold: Mida näitab laste trend?
Toomas Artma: 2017 ja 2018. aastal kooli minevate laste arv oli sama või isegi langes.
Tänase seisuga on laekunud esimesse klassi vastuvõtuks 126 taotlust, viimase nädalaga ei tule nii palju
juurde, et õpilasi ära ei mahutaks.
Sõna võttis Diana Poudel: Kui palju lapsi on suunatud Pääsküla kooli?
Toomas Artma: Vastuvõtukorra määrab kooli pidaja. Eelmisel aastal läks esimeste klasside
vastuvõtunimekirjast ära 3 õpilast. Esimesse klassi võtsime vastu 124 õpilast. Vanemad panustavad
sellele, et Laagri Kooli saada. Õpilaskandidaat peab menetlemise perioodil olema Saue valda sisse
kirjutatud.
Toomas Artma: Loodava kooli ja esimesse klassi vastuvõtuga seoses küsisime lapsevanematelt kolm
täpsustavat küsimust:
• soovin lapse õppima asumist Veskimöldre piirkonda avatavasse kooli;
• välistan lapse õppima asumise Veskimöldre piirkonda avatavasse kooli;
• olen nõus lapse õppima asumisega Veskimöldre piirkonda avatavasse kooli.
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Välistasid lapse õppima asumise ja soovisid ainult Laagri Kooli need, kellel vanem laps/lapsed käivad
juba Laagri Koolis. Mõlema kooliga oli nõus enamus lapsevanematest. Loodavasse kooli soovis õppima
asuda 11 last. Uude kooli oleme planeerinud viis ruumi väikeklassidele.
Sõna võttis Birgit Tammjõe-Tulp: Uues koolis on eraldi mõeldud väikeklassidele, kus hakkavad õppima
erivajadustega lapsed. Koondame spetsialistid ühte kohta kokku, saame lastele abi pakkuda.
Toomas Artma: Eripedagooge, kes võiksid õpetada väikeklassis, on vähe.
Toomas Artma: Uue kooli juurde on planeeritud sama suur staadion nagu Ääsmäe kooli juures on ja
võimla. Ujulat ei tule. Tõenäoliselt hakkavad siin ujumas käima.
Sõna võttis Laire Piik: Kas Ääsmäe Põhikoolis väikeklassis õppivad õpilased saavad tulla kodu lähedal
olevasse avatavasse kooli väikeklassi õppima?
Sõna võttis Birgit Tammjõe-Tulp: Raskused tulevad siis, kui erivajadustega õpilastel tuleb aineõpe. Iga
juhtumit tuleb eraldi vaadata.
Sõna võttis Maris Zernand-Vilson: Kas on oht, et väikeklassi info loob koolist teatud kuvandi?
Sõna võttis Birgit Tammjõe-Tulp: Üldine suund on sellele, et kõik lapsed õpivad tavakoolis. Randvere
kooli näitel on näha, et harjutakse ära. Teavitamise peale peab mõtlema.
Sõna võttis Tormi Tabor: Kas uude kooli tuleb psühholoog, logopeed? Kui mahud on suured, peavad
tugiteenused olema piisava mahuga tagatud. Kui klasse suurendame, peab tugiteenuste pool järele
tulema.
Sõna võttis Birgit Tammjõe-Tulp: Tööturul ei ole vabu psühholooge, neid ostetakse
naaberomavalitsustest üle. Tegeleme tugispetsialistide kaardistamisega, et saada teada, kuidas. Kuidas
ressursse paremini kasutada. Plaanis on võtta Saue valda tööle spetsialiste, et jagada neid koolide vahel.
Ka need, kes Tallinnast kaugemal, vajavad teenuseid.
Toomas Artma: Vajaduse piir on suhteline. See, et vallamajas on psühholoog ja sotsiaalpedagoog, on
väga oluline. Näiteks, kui on vaja 0,5 koormusega logopeedi, siis sel juhul, kui vallas on logopeed
olemas, saab tema töökoormust mõistlikult erinevate koolide vahel jagada.
Sõna võttis Birgit Tammjõe-Tulp: Kui leiame spetsialisti, võtame täiskoormusega valda tööle.
Sõna võttis Tormi Tabor: WCd on mustad. Mis saab siis, kui on koolis veel rohkem õpilasi?
Sõna võttis Tõnis Ilp: Tualette koristatakse tundide ajal, vahetundide ajal ei saa koristada. Meil on 30
WCd.
Toomas Artma: Kooli maht tulevikus on nelja paralleeliga põhikool. Peaksime hakkama saama.
Head lapsevanemad, rääkige lastele, kuidas kasutada tualetti!
Toomas Artma: Veidi ka huvitegevusest. Kuidas avatavas koolis hakkab huvitegevus toimima, pole veel
kindel. Suur tõenäosus on, et Laagri Huvialakool hakkab seal toimetama.
Sõna võttis Ermo Kold: Koolinõukogu avaldab toetust uuele koolile. Oluline, et ei vähendaks Laagri Kooli
võimekust.
Koolinõukogu otsus: Kiidame Laagri Kooli kahe esimese klassi juurdevõtmise heaks juhul, kui 2019. a
sügisel liiguvad need kaks klassi avatavasse kooli ja Laagri Koolis õpetamise, tugiteenuste kvaliteet ja
õpilaste olukord märkimisväärselt ei halvene.
4. Kooli erakooli staatusest
Kuulati
Toomas Artma: Käisime Haridus- ja Teadusministeeriumis kohtumisel. Juriidiliselt oleme erakool,
sisuliselt munitsipaalkool. Meile kehtivad kõik munitsipaalkooli reeglid, samuti põhikooli ja
gümnaasiumi seadus (PGS). Vastuvõtukord on korrektne. Põhikiri vastab PGSile. Kooli ja lapsevanema
vahelist lepingut tohib sõlmida ka munitsipaalkool. Koolivorm ei ole õppekava osa. Kui vanemal pole
raha koolivormi ostmiseks ja õpilane ei kanna koolivormi, ei tohi õpilast koolist välja arvata. Kooli ja
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lapsevanema vahelist lepingut tuleb selles osas korrigeerida. Ükski punkt iseenesest lepingut
õigustühiseks ei muuda, erakooliseadusest tulenevad punktid tuleb munitsipaalkoolile kehtivate
seadustega kooskõlla viia. Leping on see, mis aitab suhted ja arusaamad selgeks teha kolme osapoole
(laps, lapsevanem, kool) vahel. Koolilaager tuleb muuta õppekavaväliseks tegevuseks, sest õppekava
osa ei tohi olla tasuline.
Sõna võttis Diana Poudel: PGSi järgi on haridus tasuta. Mis saab koolivormist, kas seda saab nõuda?
Toomas Artma: See ei ole nii üheselt selge, ka spordiriided ja muud koolides nõutavad riided on
kohustuslikud ja vanema ostetud. Ka on mitmetes munitsipaalkoolides koolivorm. Ilma riieteta koolis
ei käi, kool saab oma kodukorras kehtestada ka viisaka kooliriietuse kirjelduse. Laagri Koolis on seni
koolivorm ennast õigustanud.
Sõna võttis Tormi Tabor: Kas Laagri Kool on üks väheseid, kes on erakooliseaduse alusel tegutsev
omavalitsuse rahastusel olev kool?
Toomas Artma: Ainus Eestis, kus koolipidaja ainuomanik on omavalitsus.
Sõna võttis Tormi Tabor: Kas ministeeriumilt tuli seisukoht, et oleks munitsipaalkool või erakool ja
milline on kooli pidaja seisukoht?
Toomas Artma: Ministeerium ei võtnud seisukohta, see on koolipidaja ja koolipidaja omaniku teema.
Tõnis Ilp: Viime erakooli dokumentatsiooni vastavusse seadusega ja jätkame erakoolina. See on
mõistlikum kui olemasoleva kooli tegevuse lõpetamine ja uue kooli asutamine.
Sõna võttis Diana Poudel: Kas Tallinn maksab oma õpilaste eest?
Sõna võttis Tõnis Ilp: Tallinn on kõik oma osa maksnud.
Toomas Artma: Laagri Koolis õpivad Saue valla lapsed. 27 õpilast on teistest omavalitsustest – 2 Harku
vallast, 6 Saku vallast ja 19 Tallinnast. Sellised on rahvastikuregistri andmed ja tegemist on õpingute
ajal elukohta vahetanud õpilastega.
Sõna võttis Birgit Tammjõe-Tulp: Paljud ei tea, millises omavalitsuses nad tegelikult elavad.
Sõna võttis Ermo Kold: Mis saab tasulistest väljasõitudest?
Toomas Artma: Tasulised väljasõidud viime õppekavast välja ja need on tegelikult ka siiani olnud
vabatahtlikud.
Toomas Artma: Teeme vajalikud muudatused dokumentatsioonis, lähtudes sellest, et põhiharidus on
tasuta.
Koolinõukogu otsus:
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
5. Kevadlaager 2018
Toomas Artma:
Sellest aastast alates on meil koolilaager kevadlaagrina. Eelnevatel aastatel olid talvelaagrid. Kooli
õpilaste arv on kasvanud nii suureks ja talvel on raske leida laagripaiku, kuhu me ära mahuksime ja
kus kõrval oleks ka suusarada. Tahame, et mitu lendu oleks koos ja suusarada ei pea kevadlaagri puhul
kõrval olema. Kevadlaager on loodusõpetuse-liikumissuunitlusega. Kasutegur õppetööna on suurem.
Laagri aeg sai valitud aprilli seepärast, et ka 9. klassid saaksid osaleda. Kevadlaager toimub 19. – 20.
aprillil. 8. ja 9. klassi soovijatele algab kevadlaager 18. aprillil ja kestab 20. aprillini. Pärast laagrit algab
koolivaheaeg (21. aprillist 1. maini). Kooli tullakse 2. mail.
Laagripaigad:
• 1. klassid on kahel päeval õppekäikudel ilma ööbimiseta;
• 2. ja 3. klassid Nelijärve Puhkekeskuses;
• 4. klassid on Jänedal;
• 5. ja 6. klassid on Vinni Spordikeskuses;
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• 7. klassid Väike-Maarjas;
• 8. – 9. klassid Kloogaranna Noortelaagris.
Toomas Artma: Järgmisse infokirja lähevad paigad ja kuupäevad. Laagri pealikud tuleb paika panna ja
busside hinnad pole veel teada.
Sõna võttis Ermo Kold: Üks seitsmenda klassi lapsevanem tõstatas küsimuse, kas talvelaager võiks
jääda?
Toomas Artma: Suusatamistingimused on kindlalt olnud ainult Jõulumäel, kuhu mahub 100 õpilast.
Sinna ei saa mitut lendu saata.
Koolinõukogu otsus:
Kiidame koolilaagri heaks.
6. Teksapükste katseperiood koolivormi osana
Kuulati
Toomas Artma:
Tagasiside teksapükste katseperioodist - mustad teksapüksid või mustad viigipüksid
(20.01.-22.02.2018. a) tuli õpilastelt, õpetajatelt ning Diana Poudeli läbi viidud küsitluse tulemustest
lapsevanemate seas.
Sõna võttis Ken-Erik Aus: Õpilasesinduse koosolekul arutasime seda teemat. Kõikidele õpilastele
meeldis teksapükste katseperiood. Oli ka paar vaidlust teemal, millised on mustad teksapüksid. Paika
tuleks panna piirid ja nõuded, millised teksapüksid sobivad, millised mitte.
Sõna võttis Martti Kallas: Õpilaste arvamus on, et teksapükste katseperiood on õnnestunud.
Sõna võttis Ken-Erik Aus: Mõned õpilased kannavad pükse, mis on lihtsalt musta värvi. Reeglite vastu
rikkujad olid need, kes eelnevalt ei kandnud ka viigipükse.
Sõna võttis Liina Saaremäe: Vaatasin, kes õpilastest kasutab võimalust kanda musti teksapükse.
Kolmandas klassis oli selliseid õpilasi seitse, viiendas klassis üheksa ja kaheksandas klassis 14. Alla
poolte õpilastest kasutas võimalust käia teksapükstes.
Toomas Artma: Ka õpetajatel oli arusaam, millised näevad välja mustad teksapüksid, erinev.
Sõna võttis Laire Piik: Retuusid ei ole teksad.
Sõna võttis Aivi Pärisalu: Üks õpilane väitis, et tal ei ole musti teksapükse, seepärast panigi jalga lillad
püksid – need olid tal olemas.
Toomas Artma: Kuidas mõjutab teksapükste kandmine käitumist või olemist?
Sõna võttis Ken-Erik Aus: Kui kehtestati mustade teksapükste testperiood, ei muutnud see õpilaste
käitumist. Koolikeskkond jäi samaks.
Sõna võttis Taigur Tooming: Kas kanti ka katkisi teksapükse?
Sõna võttis Ken-Erik Aus: Tundus, et suur enamus pükstest olid korralikud.
Sõna võttis Martti Kallas: Kuna oli katseperiood, siis kanti korralikke musti teksasid.
Sõna võttis Diana Poudel: Lapsevanemate seas läbiviidud küsitlusel vastati 277 korral. Tüdrukute ja
poiste kohta oli andmeid enamvähem võrdselt. Testperioodil käis pükstega pidevalt 68% tüdrukutet ja
50% poistest. Teksapükste lisamist koolivormi osaks soovib aastaringselt 82% vanematest. Teksapükse
ei soovi koolivormi osana näha 6% tüdrukute vanematest ja 13% poiste vanematest. Ülejäänud valisid
variandi, et püksid võiks olla lubatud talveperioodil. Teksapüksid on soojemad, mugavamad,
soodsamad, laps on ise rahul. Vastuargumentidest toodi välja, et laps ei õpi ise oma pükse viikima,
tüdrukutel on seelik ilusam. Valdav enamus eelistas teksasid.
Toomas Artma: Ka koolis paistis välja, et tüdrukud kandsid rohkem teksasid. Õpetajate seas oli samuti
erinevaid arvamusi. 43% ütlesid teksapükstele kindla ei, 20% lubaks musti teksapükse talvisel
perioodil, 37% ütles teksapükstele jah. Päris häid argumente oli mõlemal poolel.
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Sõna võttis Diana Poudel: Kas märtsis jätkub teksapükste kandmine?
Toomas Artma: Mustade teksapükste katseperiood lõpeb veebruaris. Perioode tekitada ei ole mõtet.
Sõna võttis Ermo Kold: Koolinõukogu võiks teha oma ettepaneku.
Sõna võttis Diana Poudel: Teen ettepaneku prooviperioodi aprillini pikendada.
Sõna võttis Ermo Kold: Pikendame teksapükste katseperioodi märtsi lõpuni ja kujundame ühise
arvamuse aprillis. Nõukogu teeb koolile ettepaneku.
Toomas Artma: Oli testperiood, tegime otsuse, et see kestab 20. jaanuarist 22. veebruarini 2018. a.
Selle testperioodi põhjal saavad osapooled oma järeldused juba teha.
Sõna võttis Ermo Kold: Teen ettepaneku, et nõukogu võiks koolile anda nõu, et võtta koolivormi osana
kasutusse mustad teksapüksid. Teeme hääletuse. Kes on nõus, et alates märtsist on mustad teksapüksid
koolivormi osa?
Ettepaneku poolt oli 7 liiget, vastu oli 4 liiget, 6 liiget olid erapooletud.
Koolinõukogu otsus:
Teeme koolile ettepaneku, et alates märtsist 2018 võiks olla mustad teksapüksid lubatud koolivormi
osana.
7. Huvikooli küsitluse tulemused (LK õpilaste osalemine huviringides)
Kuulati
Taigur Tooming: Viisime Laagri Kooli õpilaste seas läbi küsitluse, saamaks teada, kui palju õpilasi käib
huviringides. Küsitlusele vastanud Laagri Kooli õpilastest:
osaleb Laagri Huvialakooli huviringides 468;
osaleb huviringides väljaspool Laagri Huvialakooli ja Laagri Kooli 373;
osaleb Laagri Kooli huviringides – tasuta ringid (laulukoorid, rahvatants, kandlering) 97;
ei osale üheski huvialaringis 86.
Liina Saaremäe: Küsida võiks, mitmes huviringis õpilane käib.
Taigur Tooming: Põhikooli kolmanda astme õpilased osalevad vähestes ringides.
Sõna võttis Aivi Pärisalu: Paljud õpilased otsustavad 9. klassis huvitegevusest loobuda, sest
panustavad õppetöösse, et saada gümnaasiumi.
Sõna võttis Ken-Erik Aus: Mõni ei käi huviringis, kuid samas tegeleb iseseisvalt.
Taigur Tooming: Minu eesmärk oli teada saada, kui palju õpilasi ei käi huviringides. Laagri
Huvialakoolis on õpilaskohti 1250. Arveid esitame üheksasajale. 130 käib väljaspool.
Koolinõukogu otsus:
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
8. Huvikooli e-arvetest
Kuulati
Taigur Tooming: Avaldusi e-arvetele laekus üle viiekümne. E-arved toimivad, kes on tellinud, neil
laekuvad panka. Et saada e-arveid, peavad lapsevanemad tegema Laagri Huvialakooli
raamatupidamisele avalduse. Sisestame vajalikud andmed raamatupidamisprogrammi. Seejärel peab
lapsevanem pangaga lepingu sõlmima. Lapsevanema jaoks on e-arved mugavad. Me saadame e-arve
lapsevanema meilile ja panka.
Koolinõukogu otsus:
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
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9. Nõukogu liikmete poolt algatatud teemad
9.1. Suusatunnid
Sõna võttis Ermo Kold: Mis loogika järgi toimuvad suusatunnid?
Toomas Artma: Vastavalt sellele, millised on tingimused suusatamiseks. Info liigub Stuudiumi kaudu.
Sõna võttis Karin Reinhold: Õpetaja kirjutab sõnumitesse.
9.2. Toolide vahetus
Sõna võttis Ermo Kold: Kas kool vahetab toole välja?
Toomas Artma: Vahetame toolide plaate välja, kui on teada, et vineeri servad on karedaks muutunud.
9.3. Uurimistööd
Sõna võttis Karin Reinhold: Kas lapsevanem peab lapsega uurimistööd tegema? Kas mitte kool ei peaks
sellega tegelema.
Sõna võttis Kristian Kaljumäe: Õpetajad saaksid uurimistööde osas pinget maha võtta. Selgitama, et
lapsevanem ei tee uurimistööd, laps teeb.
Sõna võttis Liina Saaremäe: Tagasiside vilistlastelt on, et Laagri Koolis sai uurimistöö osas hea
sissejuhatuse edasisteks, suuremateks, uurimistöödeks.
Toomas Artma: Uurimistööd ei pea lapsevanem tegema, seda peab tegema laps ja seda vastavalt oma
võimetele ja oskustele. Vanemad pingutavad sageli üle ja siis tekibki probleem lapsel. Uurimistööd on
kas arvestatud või mittearvestatud just selleks, et pinget mitte peale kruvida.
Sõna võttis Terje Otstavel: Viiendad klassid olid paanikas. Vanemad arvasid, et peavad ise uurimust
tegema.
Toomas Artma: See on kivi kooli kapsaaeda. Eelnevatel aastatel abistas haridustehnoloog. Vanem ei
pea tegema, kui, siis natuke suunama. Muidu õpilane ei arene. Kool peab seda infot vanematele
paremini selgitama.
9.4. Vahetunnis korrapidamine
Karin Reinhold: Esimese klassi lapsevanemad märkavad, et jooksmine vahetunnis on liiga ohtlik.
Toomas Artma: Sellised õpilased, kes joosta tahavad, suunatakse vahetunnis võimlasse. Teinekord
laps ei oska hinnata, kas peaks abi paluma, selleks on korrapidajad õpetajad, kes püüavad märgata.
Vahel juhtub, et laps ei taha näidata, et midagi juhtus ja jääb nimelt õpetaja eest varju. Lapsevanema
ja õpetaja roll on suunata last abivajajat märkama ja ka ise abi küsima. Kuidas harjutada lapsi, et nad
üksteise otsa ei jookseks - see õpetus algab kodust.
Sõna võttis Liina Saaremäe: Meil on palju õpilasi, seetõttu ka rohkem tõuklemist.
Sõna võttis Ken-Erik Aus: Distsipliin õpilaste seas on paranenud. Mulle enam otsa ei joosta.
Toomas Artma: Aastate lõikes on lennud erinevad, mõne lennuga on näha palju rüselemisi, mõni lend
on väga rahulik.
9.5. Koolikiusamise kahtlused
Kui vanemal on koolikiusamise kahtlused ja kassijuhatajalt pole abi saanud, mida teha?
Toomas Artma: Sellisel juhul tuleb kooli sotsiaalpedagoogi poole pöörduda.
9.6. Huvikooli ringide hinnad
Sõna võttis Tormi Tabor: Miks on sarnaste huviringide tasud erinevates kohtades (nt Laagri, Tallinn,
Ääsmäe) erinev isegi juhul, kui tegemist on sama klubiga? Laagri Huvialakoolil on sageli kallimad ringid.
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Sõna võtti Birgit Tammjõe-Tulp: Saue valla kodulehel on vastav info huvitegevuse all olemas, kuidas
ringide teenusepakkujatele antakse Saue valla õpilaste jaoks toetust. Laagri Huvialakool selliselt toetust
ei saa, saab otse valla eelarvest sihtfinantseeringu. Lisaks on huvikool kooli ruumide renditasust
vabastatud.
9.7. Kooli parkla
Sõna võttis Tormi Tabor: Kuidas on parkla rekonstrueerimisega?
Sõna võttis Birgit Tammjõe-Tulp: Parkla projekteerimise hange lõpeb homme. Laagri Kooli parkla eskiis
on valmis kolme nädala pärast.
Sõna võttis Tõnis Ilp: Jalgrattaparkla suureneb autoparkla arvelt igal juhul.
Toomas Artma: Kui eskiis valmis saab, edastame ka koolinõukogule tutvumiseks ja ettepanekute
tegemiseks.
9.8. Narkoteema
Sõna võttis Ermo Kold: Kuidas on koolis narkoteemaga?
Toomas Artma: Noorsoopolitseinik Katri Bergmann käis õpetajatele sellel teemal rääkimas. Politsei
annab narkokahtluse korral sellest otse lapsevanemale teada. Sellised reidid saavad loodetavasti
regulaarseks. 15. veebruaril kell 18.00 tuleb Laagri Kooli lapsevanematele ja õpetajatele rääkima Põhja
Prefektuuri narkokuritegude talituse juhtivuurija Margo Kivila uimastitega seotud seadusandlusest,
tarvitamise ja käitlemise tagajärgedest seaduse mõttes.
9.9. Õpetajate tunnustamine
Sõna võttis Ermo Kold: Kuidas toimida, kui koolinõukogu tahab õpetajaid tunnustada?
Sõna võttis Laire Piik: Kuidas on koolis õpetajate tunnustamisega?
Sõna võttis Ken-Erik Aus: Õpilaste seas on igal õpilasel oma arvamus. Raske on leida ühist arvamust
õpetajate tunnustamise osas.
Sõna võttis Aivi Pärisalu: Tihti on parim kiitus õpetajale kirjutada hea sõna. Meeldiv on leida
hommikul postkastist positiivne kiri.
Sõna võttis Laire Piik: Võime ju oma lendude poolt tunnustada. Mõtleme lapsevanematega sellele.
Koolinõukogu otsus:
Kiidame kõiki õpetajaid hea töö eest.
9.10. Loovainetes hinnetest loobumine
Sõna võttis Laire Piik: Kuidas on kool edasi liikunud ja millised on arengud loovainetes hinnete
loobumise teemadel?
Toomas Artma: Õpetajate seisukoht on, et hinded on head motiveerimiseks. Koolis hinnatakse, kas
õpilane sai võtted selgeks või mitte ja kui, siis mil määral. See on mõõdetav ja seega ka hinnatav.
Kehalises kasvatuses on põhimõte, et järgmine kord oleks parem tulemus. Kui on sama tulemus, on
hinne „4“, kui parem „5“ , kui palju kehvem „3“.
Sõna võttis Laire Piik: Mure on käsitöö tunnist koduste tööde andmine, maht on päris suur.
Toomas Artma: Mahtude piirid on olemas. Tehnoloogiaõpetuses on tulevikus on plaan liikuda selles
suunas, et 4. ja 5. klassis või 5. ja 6. klassis toimuvad poole aasta kaupa muudatused metalli, puidu,
kodunduse ja käsitöö vahel. Käiksid segagruppides kõik läbi. Eesmärgiks on tutvustada erinevaid
võimalusi ja võtteid.
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Sõna võttis Ken-Erik Aus: Käsitöös jääb töö tunnis tihti pooleli siis, kui tunnis tähele ei pane, räägid
sõpradega. Kui tunnis ei olnud piisavalt tähelepanelik, tulebki töö hiljem ära teha. Oluline on teada, kas
probleem on tervel klassil või üksikul õpilasel. Loovainetes hinnatakse üsnagi leebelt.
Toomas Artma: Praegu ei ole hinnetest loobumine põhjendatud.
9.11. Hüüumärgid e-päevikus
Sõna võttis Laire Piik: Millistel alustel kogunevad e-päevikus hüüumärgid? Kui õpilane on haige olnud,
kui oluline on tunnikontrolle järele vastata? Kontrolltöö peaks näitama, kas teadmised on või mitte.
Sõna võttis Aivi Pärisalu: Kui õpilane on koolist pikemalt puudunud, olen klassijuhatajana õpetajatele
kirjutanud ja palunud neid üle vaadake, mida peab õpilane järgi vastama, mida mitte.
Toomas Artma: Seda on ka õppejuht rääkinud. Peame õpetajatega rääkima, et juhul, kui õpilane on
pikemalt puudunud, ei pea alati kõiki tunnikontrolle järgi tegema.
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 21.45.
Toomas Artma
Koosoleku juhataja

Annely Laansoo
Protokollija
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