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Algus: kell 18.00, lõpp kell 19.10.
Koosoleku juhataja: Toomas Artma
Koosoleku protokollija: Vilja Trei
Võtsid osa: Helen Saliste (1. kl), Karin Reinhold (2.kl), Tormi Tabor (3.kl), Maris Zernand-Vilson (4.kl),
Diana Poudel (5.kl), Laire Piik (7.kl), Toomas Artma (kooli direktor), Heli Kirs (õpetajate esindaja), Tõnu
Poogen (õpetajate esindaja), Aivi Pärisalu (õpetajate esindaja), Jaana Randla (õpetajate esindaja), Tõnis Ilp
(OÜ LHSK esindaja), Ken-Erik Aus (õpilaste esindaja), Kirke Valt (õpilaste esindaja).
Puudus: Terje Otstavel (6.kl), Ermo Kold (8.kl), Kristian Kaljumäe (9.kl), Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse
esindaja), Jaanus Kallion (vallavolikogu esindaja).
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1. Laagri Kooli 2018. a eelarve täitmine
Kuulati
Tõnis Ilp
1.1 2018. aasta eelarve tegelik täitmine kogu kool kokku 2,3 miljonit €, sealhulgas palgafond 1,8 miljonit €,
õpikud-töövihikud 76000€, kommunaalkulud 74000€, halduskulud 56000€, IT 35000€, õpilasüritused
19000€, õppevahendid 15000€, investeeringud 100000€.
Õpetajate palgatõus 2018 aastal oli kokku 20% (esimene tõus sügisel, teine aasta alguses). Palgafondi kasv
on seotud ka õpetajate arvu suurenemisega.
2018. aastal sai tehtud raamatukokku lisakabinet, sööklaklass võeti maha, et mahuks rohkem õpilasi
sööma. Renoveeriti lava valgustus, kellade süsteem (emakella vahetus), tuletõrjevalvesüsteem (nüüdsest
graafiline lahendus), puutööklassi paigaldati uus ventilatsioonisüsteem, juurde tehti üks väiksem
rattaparkla, soetati uut IT riistvara, sülearvuteid, 10 uut nutiprojektorit ja 4 infoekraani.
2. Laagri Kooli 2019. a eelarve ülevaade
2.1 2019. aasta eelarve kool kokku 2,8 miljonit €, palgafond 2,3 miljonit €, õpikud-töövihikud 82000€,
kommunaalkulud 88000€, halduskulud 60000€, IT 40000€, õpilasüritused 23000€, õppevahendid 15000€,
investeeringud 125000€.
2019. aastal suurem töö on basseini põhja remonttööd, lisaks renoveeritakse õppeköök, juurde toome
mobiilseid rattaparklaid, ees on põhjalik katuseremont ja kooli sisehoov kaetakse tänavakividega.
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks.

3. Talvelaager 2019
Kuulati
Toomas Artma
1. klassid ööbimiseta talvepäevad 14.-15. veebruaril, 2. ja 3. klassid Nelijärvel 7.-8. veebruaril, 4. klassid
Jõulumäel 7.-8. veebruaril, 5. klassid Jänedal 14.-15. veebruaril, 6. klassid Jõulumäel 14.-15. veebruaril, 7. 9. klassid Nelijärvel 14.-15. veebruaril. Talvelaagri meelespea, kus kirjas, mis täpselt kaasa võtta,
saadetakse klassijuhatajate poolt kõikidele lapsevanematele lähiajal.
Talvelaagri põhitegevuseks ei ole vaid suusatamine, palju olulisem ja tähtsam osa on koolipere
ühendamine, õpilaste omavaheline sotsialiseerumine. Erinevad tegevused on planeeritud õues ja sees.
Täpsem info http://www.laagrik.edu.ee/talvelaager2019/
Need õpilased, kes mingil põhjusel laagris ei osale on koolis tundides.
Toimus arutelu. Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks.
4. Kohapeal algatatud teemad
4.1 T.Tabor. Kas kõikides koolibussides on turvavööd?
T.Artma sai vastuse valla arendusosakonna juhatajalt, et kõikides koolibussides on turvavööd, kuid
asendusbussides ei pruugi olla. Juhul kui bussides ei ole turvavöid, siis tuleb sellest teada anda koolile või
vastavale vallaametnikule.
4.2 D.Poudel uuris esmaspäevaste kogunemiste kohta ja kuidas toimub õpilaste õnnitlemine sünnipäeva
puhul? Kas kogunemine läheb seetõttu ajaliselt liiga pikaks?
T.Artma väitis, et õpilaste õnnitlemine võtab aega paar minutit ja lavale tulek on vabatahtlik. Kogunemistel
on põhirõhk info edastamisel ja kooli esindanud õpilaste tunnustamisel.
4.3 T.Tabor. Kooli tualettide puhtus on teemaks tulnud.
T.Ilp andis teada, et koolipäeva ajal on majas mitu valvekoristajat. Kindlasti ei jõua nad koristama iga
kasutuskorra järel aga pärast igat vahetundi vaadatakse tualetid üle.
4.4 L.Piik uuris, kas on selgunud, kuhu tulevad lisaklassid?
T.Artma ütles, et mõlemad lisaklassid tulevad Laagri Kooli, arvutiklass jääb alles ja ajutiselt saab
klassiruumiks konverentsiruum.
4.5 T.Tabor, kas huvikoolile tuleb eraldi hoolekogu?
T.Artma andis teada, et see on valla soov, et koolil ja huvikoolil on eraldi hoolekogud. Veskirahva pst-le
rajatav õppehoone on esialgu Laagri Kooli osa, seega on hoolekogu liikmed samad.
4.6 L.Piik: Koolipäeva alguse lükkamine hilisemaks?
T.Artma ütles, et kui HTMi määrusega kinnitatakse koolipäeva alguseks hilisem aeg siis jääb siiski
hoolekogu pädevusse seda alati muuta.
T.Artma märkis veel ära, et kool on pool õppeaastat proovinud 30 minutilisi söögivahetunde, mis algselt
tundusid mõistlikud kuid edaspidi (hiljemalt uuest õppeaastast) läheme taas 20 minutilistele
söögivahetundidele, sest paljusid murekohti ei osanud ette näha.
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 19.10
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