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1. Laagri Kooli põhikirja muudatustele arvamuse avaldamine
1.1. Kooli põhikirja kinnitab Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ, arvamust avaldavad lisaks
koolinõukogule ka õpilasesindus ja õppenõukogu.
T. Artma tutvustas põhikirjas tehtavaid muudatusi. Punkti 1.2.1 lisatakse Veskimöldre
piirkonda rajatava kooli aadress - Veskirahva pst 21. Esialgu ei ole tegemist iseseisva kooliga
vaid meie kooli tegevuskohaga, mis peab põhikirjas märgitud olema.
1.2. Kool on siiani esitanud lapsevanematele kunstitarvete ja õpilaspäevikute eest arveid.
Punkt 1.15 võetakse põhikirjast maha, tegemist kooli ja lapsevanema vahelise lepingu
teemaga (E. Kold).
1.3. Punkt 3.18 põhikirjast kustutada (3.18 Õpilane, kes on jäetud õppenõukogu otsuse alusel
klassikursust kordama, saab Laagri Koolis õpinguid jätkata vaid vaba õpilaskoha olemasolul
antud klassis).
1.4. Punkt 3.25 kooli pidaja esitab lapsevanemale arveid hinnakirja alusel, kui hinnakiri puudub
siis kulupõhiselt.
1.5. Punkt 4.2.3.3 jääb arutelu tulemusena põhikirjas muutmata.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

Punktid 4.4.1.3 ja 4.4.14 lähevad põhikirjast välja, sest ei vasta PGS-s sätestatule (4.4.1.3 kui
õpilane on koolist välja arvatud; vanem ei täida kooliga sõlmitud lepingus sätestatut;
õpilane rikub pidevalt kooli kodukorda; kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste
turvalisust koolis; üksiku õigusvastase teo või ebaõpilasliku käitumise eest); (4.4.1.4 kui
koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama).
Sõnastada punkt 5.1.2 järgmiselt - Koolis on õpilastele koolivorm: kollane või roheline pluus,
tumesinised või mustad viigipüksid või seelik, musta värvi korrektsed teksapüksid. Pidulikel
puhkudel kannavad õpilased valget pluusi, poisid kannavad ka lipsu.
Punktidesse 7.3.1 lisada õpilasesinduse nimetatud esindajad ja 7.3.5 õpilasesindus (7.3.1
Kooli nõukogu on kollegiaalne otsustusorgan, kuhu kuuluvad kooli direktor, üks OÜ
esindaja, huvikooli direktor, pedagoogide ja lapsevanemate esindajad, kes kumbki
moodustab vähemalt 1/5 nõukogu koosseisust, õpilasesinduse nimetatud esindaja, üks
Saue Vallavalitsuse esindaja ja üks Saue Vallavolikogu esindaja. 7.3.5 Kooli nõukogu
koosseisu kinnitab, teeb selles muudatusi ja kutsub tagasi OÜ nõukogu. Ettepaneku liikmete
tagasikutsumiseks saavad teha koolinõukogu esimees, OÜ juhatuse liikmed, Laagri Kooli
direktor. Koolinõukogu koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks. Oma ettepanekuid nõukogu
liikmete osas võivad teha pedagoogid, vanemad, õpilasesindus, OÜ esindajad, Saue
Vallavalitsus, Saue Valla volikogu.
Punkt 7.6.1 sõnastada- Õpilaskonda esindavad klasside esindajad moodustavad
õpilasesinduse.

E. Kold küsis, kas õpilaste arv klassis ülemine piir on 24?
T. Artma märkis, et ülemise piiri paneb paika PGS. Kooli nõukogu saab oma otsusega õpilaste arvu
klassis suurendada, kui tervisekaitse- ja muud nõuded on täidetud. Oleme suurendanud esimeste
klasside õpilaste arvu klassis 25ni tingimusel, et kui peaks õpilaste arv langema 24 õpilaseni siis me
sinna klassi õpilast asemele ei võta ja ülemiseks piiriks jääb 24.
E. Kold uuris põhikirja punkti kohta, milles on märgitud, et koolivaheajad kehtestab valdkonna
eest vastutav minister.
T. Artma vastas, et PGSis seisab, et hoolekogu otsusega võib koolivaheaegasid muuta. Nõukogu
teeb koolipidajale ettepaneku vaheaegasid muuta ja selle kinnitab koolipidaja. See täpsustus tuleb
põhikirjas ära märkida.
D. Poudel tõi välja, et põhikirjas on igal pool märgitud, et koolil on nõukogu, kuid peaks olema
hoolekogu.
Toimus arutelu.
T. Artma sõnul see sisulist muutust kaasa ei too. Palun tehke koolipidajale ettepanek.
E. Kold palus liikmetel hääletada. Poolt 2, vastu 0 ja erapooletuid 16.
Otsustati: teha ettepanek nimetada Laagri Kooli nõukogu edaspidi Laagri Kooli hoolekoguks ja
Laagri Huvialakooli nõukogu Laagri Huvialakooli hoolekoguks.
Otsustati: nõukogu kiitis muudatused põhikirjas heaks.
2. Laagri Kooli kodukorra muudatustele arvamuse avaldamine
2.1. Toomas Artma tutvustas kodukorda viidavaid muudatusi. Punkt 2.19 sõnastada järgmiselt Koolis on õpilastele koolivorm: kollane või roheline pluus, tumesinised või mustad viigipüksid
või seelik, musta värvi korrektsed teksapüksid. Pidulikel puhkudel kannavad õpilased valget
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pluusi, poisid kannavad ka lipsu. Vahetusjalanõud on mittemarkeeriva tallaga ning nende
kandmine on kohustuslik.
2.2. Punkt 3.11 sõnastada: Esmaspäeviti toimuvad koolitunnid järgmise ajagraafiku alusel:
8.15 - 8.30 I kogunemine – 4.—9. klasside õpilastele informatsiooni edastamine,
tunnustamine jms./.../
Esmaspäeviti toimuvad koolitunnid 1.—3. klassidel järgmise graafiku alusel: /.../
1. tund 8.15 - 9.00
9.00 - 9.15 II kogunemine – 1.—3. klasside õpilastele informatsiooni edastamine,
tunnustamine jms.
2.3. Punkt 9.8. sõnastada järgmiselt: Koolis on keelatud lindistada või filmida ilma direktori või
juhtkonna liikme loata või filmida või lindistada õppetegevust õpetajaga kooskõlastamata.
Toimus arutelu: Õpilasi informeeritakse esmaspäevastel kogunemistel, samuti juhib
klassijuhataja tähelepanu sellel, mis on lubatud ja mis on keelatud. Õpilased saavad üldiselt
hästi aru, mis on koolis keelatud. Lapsevanematele antakse enne üritusi (kontsert, esinemine
vms) teada, kuidas toimub filmimine ja pildistamine.
2.4. Punkt 9.10 sõnastada järgmiselt: Keelatud on võõraste isikute viibimine õppe- ja
kasvatusprotsessis ilma direktori nõusolekuta.
Otsustati: Nõukogu kiitis muudatused kodukorras heaks.
3. 2018/2019 õa algusega seotud tegevuste ajakava kooskõlastamine
Toomas Artma tegi ettepaneku:
Lastevanemate üldkoosolek 30.08.2018 kell 18.00.
E. Kold andis teada, et tagasisidena lapsevanematelt üldkoosoleku osas on tulnud infot, et see on
lihtsalt info ette lugemine ja ajaliselt liiga pikk. Võiks olla konkreetsem ja lühem.
M. Zernand-Vilson lisas, et üldkoosolekule ei mahu lapsevanemad enam ära. Võiks kaaluda teha
koosolek ülekande vormis.
T. Artma lubas, et järgmise koosoleku ettevalmistamisel arvestatakse tagasisidega.
Koolivormi müümise päevad 29.-30.08.2018, 29.08 1.-4. klassid ja 30.08 5.-9. klassid.
Õpikute laenutus 2018/2019 õppeaastaks toimub kooli raamatukogus kella 9.00-15.00
1.-2.klassi õpilased saavad õpikud õppetöö alguses (tulevad raamatukokku koos klassijuhatajaga)
28.august 3.-5. klass
29.august 6.-7. klass
30.august 8.-9. klass
31.august on võimalik laenutada õpikud kella 9.00-12.00
Õpikute laenutamine toimub õpilaspileti alusel.
Otsustati: Nõukogu kinnitas õa algusega seotud tegevuste ajakava.
4. Koolivaheajad ja õppeperioodid 2018/2019 – 2020/2021
2018/2019. õppeaasta koolivaheajad
I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
IV vaheaeg 22 . aprill 2019. a kuni 1. Mai 2019. a
3

(29. aprill vabaneb 1. sept arvelt, 30. aprilli tunnid tehakse ette 1. – 12. aprilli jooksul);
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.
Õppeperioodid:
1. september – 30 .november 2018
3. detsember 2018 – 15. märts 2019
18. märts – 11. juuni 2019
2019/2020. õppeaasta koolivaheajad
2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10 . juuni 2020. A kuni 31. august 2020. a.
T. Artma juhtis tähelepanu, et 1. sept on pühapäev – millal oleks selle arvelt vaba päev?
T. Artma märkis, et õpetajate ettepanek oli minna päev varem jõuluvaheajale.
E. Kold pakkus, et suvevaheajale võiks minna reedesel päeval.
T. Artma sõnul on see võimalik, kui veel üks koolipäev ette saab tehtud. Näiteks teha mingi
perioodi jooksul tunde ette, et siis koos 1. sept päevaga saaks vaheajale kahe koolipäeva ja
sisuliselt nelja päeva võrra varem.
Õppeperioodid:
1. september – 29. November 2019
2. detsember 2019 – 13. märts 2020
16. märts – 9.juuni 2020
2020/2021. õppeaasta koolivaheajad
2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
IV vaheaeg 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.
Õppeperioodid:
1. september – 27. November 2020
30. november 2020 – 12. märts 2021
15. märts – 13. juuni 2021
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
5. Huvikooli info
5.1. Õppeaasta on olnud edukas. Märkimisväärset langust õpilaste ega õpetajate osas ei ole
olnud.
5.2. Uued huviringid on lennumodelism, kardiring ja Taekwondo.
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5.3. Uued õppekavad ministeeriumist saadetud ja kinnitatud.
5.4. Uuel õppeaastal on plaanis avada laulustuudio, äriõpe, ansambli ja torupilliring. Juhendajaid
veel ei ole, kandidaadid on olemas.
5.5. Rahulolu-uuringule ootan vastuseid. Saadetud on see link nii huvikooli kui kooli infokirjaga.
L. Saaremäe-Soidla märkis, et äriõppe ringi alternatiivnenimi võiks olla ettevõtlusõpe või
majandusmängud.
M. Zernand-Vilson küsis, kas on võimalik huvikooli ja Laagri kooli Stuudiumi suhtluse osa siduda, et
info oleks nö ühes kohas koos? Või saaks erinevate Stuudiumi kontode sõnumid suunata ühele
kokku.
Toomas Artma: Hetkel ei ole see võimalik, Tõnu Poogen pöördub selles küsimuses Stuudiumi
arendajate poole.
6. Kohapeal algatatud teemad
6.1. T. Artma andis teada, et 9. mail läks infokirjaga välja tagasiside küsimustik lapsevanematele.
Küsimustik on avatud kuni 31.05 kell 23.59. Küsimused on mitmendat aastat järjest täpselt
samad. Sel aastal küsime tagasisidet 3., 6. ja 9. klasside õpilastelt, samuti ka õpetajatelt.
6.2. L. Piik tõstatas teema söögivahetunni pikkuse osas. Toimus arutelu nii tunnise kui poole
tunniste vahetundide võimalikust rakendamisest. Üks põhilisi probleeme on, et osad õpilased
ei jõua 20 minutiga ära süüa, just need, kes on nö saba lõpus. Hetkel on kolm marmiiti ja
tekib kuus järjekorda. Pakuti erinevaid tegevusi pikemate vahetundide sisustamiseks. Rääkida
veel toitlustajaga, kas nemad saavad omalt poolt midagi ära teha, et nö teenindamine oleks
kiirem, järjekorrad lühemad.
6.3. T. Otstavelil on ettepanek panna kooli välisseinale suunaga staadioni poole suur ja õiget
aega näitav kell. T. Artma märkis, et kell on täiesti olemas staadioni poolel, garderoobide
koridori ukse kohal.
6.4. T. Tabor edastas lapsevanema ettepaneku, et koolil võiks olla pildipank, kus üritused oleks
kajastatud. T. Artma selgitas, et kooli põhitegevus on õppetöö korraldamine. Kool kajastab
piltide ja videotega nii palju kui võimalik. Kettaruumis ja majutamises pole küsimus,
keerulisem osa on inimressursiga. Mitmetel klassidel on oma galeriid, kool kajastab infokirja
kaudu võimaluste piires.
6.5. Kas Laagri Kool on 25. mail valmis täitma uut isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR)? (T.
Tabor) T. Poogen informeeris, et koolitustel viiakse vastutavad isikud teemaga kurssi, kool ei
tohiks hätta jääda. T. Artma sõnul määratakse vastutavad isikud ja koostatakse vastavad
dokumendid juhiste põhjal, mis tulevad HTM kaudu koolidesse.
6.6. Klassi piires kirjade saatmine (T. Tabor) T. Artma märkis, et vastavalt varasemale nõukogu
otsusele saavad Stuudiumis kõik oma klassi piires (vanemad) kirju saata ja vastata. Meililiste
pole koolil üldse, kogu suhtlus on Stuudiumis. T. Poogen julgustas, et kui kellelgi on
Stuudiumiga mure, kirjutage julgesti abisse.
6.7. Valikainena võõrkeel, mis oleks koolipäeva sees (L. Piik) T. Artma sõnul ei saa õpilasel päeva
pikemaks teha, sest see on seadusega reguleeritud. Pärast tunde toimuvad tunnid, mis ei ole
õppekavas, on huvikooli korraldada. Toimus arutelu.
6.8. Lapsevanemate tänu (L. Piik)
6. klassid lapsevanemad tänavad, et kool on liitunud programmiga KiVa ehk Kiusamisvaba
Kool, et korraldatakse ühist laagrit (sel aastal kevadlaager). Väga ollakse rahul, et kool
propageerib tervislikku toitumist, tervislikke eluviise ja et mustad teksapüksid on lubatud.
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Eraldi tänud õpetaja Kaur Allele, tänud ka 6.b klassijuhatajatele Siiri Evardile ja Merike
Paltsile.

Ermo Kold
Nõukogu esimees

Vilja Trei
Protokollija
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