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Algus: kell 18.00, lõpp kell 19.55
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), Terje Otstavel (6.kl), Laire Piik (7.kl), Ermo Kold (8.kl), Kristian Kaljumäe (9.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), Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja), Jaanus Kallion
(vallavolikogu esindaja).
Päevakord:
1. Arvamuse avaldamine muudatustele Laagri Kooli põhikirjas
2. Arvamuse avaldamine muudatustele Laagri Kooli kodukorras
3. Kohapeal algatatud teemad
1. Arvamuse avaldamine muudatustele Laagri Kooli põhikirjas
Kuulati
T. Artma tutvustas põhikirja. Uus põhikiri on sisuliselt sarnane teiste Saue vallal koolidega. Põhikirjast jääb
välja „Laagri Kooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja koolist lahkumise kord“,
koolivormi osa, samuti hoolekogut puudutav, sest Laagri Kooli hoolekogu töökorraldust hakkab
reguleerima hoolekogu töökord. Õppenõukogu töökorraldus on selgelt välja toodud Riigiteatajas.
Uue põhikirjaga seotud märkused, ettepanekud esitada kirjalikult kooli direktorile.
Põhikirja kinnitab koolipidaja Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ selle õppeaasta jooksul.
Sõna võttis
Birgit Tammjõe-Tulp
Kõikidel Saue valla koolidel on sisuliselt sarnased põhikirjad, väga üldised ja minimaalsed seadusega ette
nähtud korras.
Hoolekogu tegi ettepaneku, et kõik koolis kehtivad korrad on ka edaspidi kergesti leitavad kooli
kodulehelt.
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks.
2. Arvamuse avaldamine muudatustele Laagri Kooli kodukorras
Kuulati
T. Artma

Kodukorras on ettepanek muuta punkti 3.11, täpsemalt seda osa, mis puudutab söögivahetunde.
ettepanek on minna tagasi vanale süsteemile, 20-minutilistele söögivahetundidele. Uue süsteemi
miinused on suuremad kui vanal süsteemil. Vaatlustulemustest ja tagasisidest lähtuvalt ning vahepeal
lisandunud toidujagamise võimalusi arvestades saab öelda, et 20-minutilised vahetunnid toimivad
paremini.
Paralleelselt vahetundide muutmise süsteemiga sai ka kooli sööklasse lisatud üks marmiit, ehk kaks
toiduväljastamise liini. See kiirendas oluliselt toidujagamist ja seega andis lisaks söömiseks aega. Tol hetkel
aga arvasime, et sellest ei pruugi piisata ja otsisime ka muid lahendusi.
30-minutiliste vahetundide süsteem, mille pakkus välja hoolekogu tundus igati mõistlik ja rakendasime ka
selle.
Nüüdseks on selge, et väga raske on koolimajas luua üheaegselt õppimiseks ja rekreatsiooniks sobivaid
tingimusi. St kui osal õpilastest on vahetund ja teisel osal ainetund. Probleem on nimelt selles, et
vahetunnis koridorides ja sisehoovis askeldavad õpilased segavad samal ajal toimuvat õppetööd oluliselt.
Eeltoodut arvestades on ettepanek muuta vahetunnid kõikidele üheaegseks ja vahetunni pikkused
sarnaseks varasemale süsteemile.
Toimus arutelu.
Otsustati: Minna üle/tagasi 20 minutilistele söögivahetundidele.
3. Kohapeal algatatud teemad
3.1 D. Poudel
Vahetundides ja pärast kooli käiakse poes seetõttu, et kooli kohvikus puudub kaardimakse võimalus.
T. Artma lubas kohvikupidajale ettepaneku teha, et kaardimakse võimalus oleks ka kohvikus olemas.
E.Kold
3.1 Kontrolltööde järelevastamine.
Info, et klassiruum, milles järelevastamine toimub on liialt väike, mistõttu ei mahu kõik soovijad töid tegema.
Sõna võttis
Heli Kirs
Selline situatsioon tekib üldjuhul 2 nädalat enne trimestri lõppu. Osad õpilased tulevad järelevastama
trimestri alguse töid, neil puudub selge arusaam, mida nad vastama tulevad, lisaks puuduvad ka
töövahendid. Mõistagi arvestame erivajadustega õpilastega, kellele on vaja anda lisaaega (üle 45 minuti).
Kooli seisukoht on, et õpilased vastaksid oma tegemata tööd ära õigeaegselt so 10 päeva jooksul, õpilasele
peab ka jääma kohustus.
Sõna Võttis
Ken-Erik Aus
Erandjuhtudel (võistlused, olümpiaadid, haigus) on 10 päeva jooksul raske järelevastata mitu tööd.
Toimus arutelu.
Otsustati: Vajadusel tehakse trimestri lõpus lisaklass, kus toimuvad järelevastamised või leida muu
lahendus, et õigustatud ootusega järelevastajad saaksid oma asjad korda.
L.Piik
3.2 Hindamisjuhend.
Seal ei leidnud viidet sellele, millise aja jooksul peale teadmiste kontrolli toimumist peab õpetaja
hinded/hinnangud õpilasele teatavaks tegema. Ettepanek on hindamisjuhendit selle infoga täiendada.
Toimus arutelu.
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Otsustati: Hindamisjuhendisse sisse viia muutus. Õpetaja kannab hinded stuudiumisse sisse esimesel
võimalusel kuid mitte hiljem kui 10 päeva sooritatud tööst või selgitab oma korrast erinevaid hindamise
aluseid kirjalikult asjassepuutuvatele õpilastele ja lapsevanematele.
Terje Otstavel
3.3 Ujumise tunnid
Kui õpilane on vabastatud ujumise tunnist, kas on vajalik teha kirjalikke töid, kas need õpilased ei võiks
minna koolimajast välja jalutama või muul moel füüsiliselt aktiivsed olla.
T.Artma andis teada, et see teema on olnud ka eelnevalt arutusel. Kirjalikud tööd jäävad ka edaspidi.
3.4 Kontakt lapsevanema ja õpetaja vahel.
Kuidas peab toimuma suhtlus lapsevanema ja aineõpetja vahel? Kui õpetaja ei vasta?
T.Artma soovitab lapsevanemal esimesel võimalusel pöörduda klassijuhataja poole. Seejärel õppejuhi või
koolijuhi poole.
3.5 Rahuloluküsitlus.
Millal viiakse läbi rahuloluküsitlus laste ja nende vanemate hulgas?
T.Artma vastas, et rahuloluküsitlused viib läbi SA Innove. Sel aastal viiakse läbi see 4. Ja 8. klasside seas.
3.6 KiVa suhtlus toimub kuidas?
Sõna võttis
Aivi Pärisalu
Kui meieni jõuab juhtum siis teavitame lapsevanemat kirjalikult. Me ei kirjelda juhtumit täpsemalt.
Vajadusel kutsume lapsevanema/lapsevanemad kooli. Vanematel on võimalik täpsustavad küsimusi nende
last puudutava KiVa juhtumi kohta küsida ka vastates e-päevikus KiVa tiimi kirjale või emaili teel. Neid
võimalusi on vanemad ka kasutanud.
T.Artma lisas, et Laagri Kool jälgib täpselt KiVa programmis etteantud juhiseid.
D.Poudel
3.7 Minuni on jõudnud lapsevanemate poolt küsimus, et miks HEV lastel õpetajad nii tihti vahetuvad, nad
vajaksid rohkem stabiilsust.
T.Artma sõnul püütakse just HEV laste jaoks hoida õpikeskkonda (õpetajaid ja klassiruume) võimalikult
väheste muutustega.
3.8 Kas Riigi Gümnaasiumi osas on uudiseid? (K.Kaljumäe)
T.Artma vastas, et Gümnaasiumi osas ei ole täiendavat infot, kõik toimub plaanipäraselt. Koolimaja ehitab
Riigi Kinnisvara AS, spordihoone ehitab vald.
3.9 Uue kooli ehitus ja rajamine plaanipärane, rahastus saadud? (K.Kaljumäe)
T.Artma andis teada, et hetkel on kõik plaanipärane, ehitus algab käesoleva aasta mais. Sinna rajatakse 9.
klassiline kool, kus esimestel aastatel on sees ka lasteaiarühmad, hiljem kujuneb välja ainult põhikooliks.
Alguses on tegemist Laagri Kooli õppehoonega.
H. Saliste küsis, kuidas toimub Veskirahva pst õppehoone õpilaste ujumine. T. Artma vastas, et õpilased
käivad Laagri Kooli ujulas ujumas kohustusliku ujumisprogrammi mahus 2. või 3. klassis. Samas mahus
ujuvad kõik teised Saue valla koolid.
K.Kaljumäe
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3.10 Liikluskorraldus kooli parklas.
Igapäevaselt on näha kuidas erinevad lapsevanemad oma lapsi kooli sõidutavad, kes sõidab nö treppi, kes
lubab lapse/lapsed maha keset parklat, kes lubab lapse/lapsed maha bussipeatuses. Seal on ohtlik.
Ettepanek on saata lapsevanematele nö autojuhi meelespea (suunatuled, sõidukiirus jne).
T.Artma selgitas, et oleme seda meeldetuletust jaganud iga-aastaselt uudiskirjades, mitte ainult
lapsevanematele vaid ka õpilastele jalgrattasõidu, kiivri jms osas.
Tuletame taas meelde kuidas on mõistlik liikuda kooli parklas, samuti kiivri kandmine õpilastel, kes sõidavad
jalgrattaga.
Sõna võttis
T.Tabor
Vallaga on kokkulepe, et kooli parkla liikluskoraldus saab muudetud koos riigi gümnaasiumi parkla
planeerimise ja ehitusega, enne seda viiakse läbi Laagri Kooli parkla liikluskorralduse audit.
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku 19.55.

Ermo Kold
Hoolekogu esimees

Vilja Trei
Protokollija
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