Laagri Kool
LAAGRI KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
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Algus: kell 18.00, lõpp kell 19.51.
Koosoleku juhataja: Toomas Artma
Koosoleku protokollija: Vilja Trei
Võtsid osa: Helen Saliste (1. kl), Karin Reinhold (2.kl), Maris Zernand-Vilson (4.kl), Diana Poudel (5.kl),
Terje Otstavel (6.kl), Laire Piik (7.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), Ken-Erik Aus (õpilaste esindaja), Kirke Valt (õpilaste esindaja), Birgit Tammjõe-Tulp
(vallavalitsuse esindaja).
Puudusid: Tormi Tabor (3.kl), Ermo Kold (8.kl), Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja), Jaanus Kallion (vallavolikogu
esindaja).
Päevakord:
1. Arvamuse avaldamine kodukorra muudatustele
2. Arvamuse avaldamine õppekava muudatustele
3. 2019/2020 õa. algusega seotud tegevuste ajakavale arvamuse andmine
4. M. Zernand-Vilson kokkuvõte riskikäitumise ennetamise seminarist
5. Kohapeal algatatud teemad
1. Arvamuse avaldamine muudatustele Laagri Kooli kodukorras
Kuulati
T. Artma
T.Artma tutvustas kodukorra ja õppekava muudatus ettepanekuid, mis olid eelnevalt saadetud hoolekogu
liikmetele e-kirja teel, samuti said kõik liikmed tutvuda materjalidega kohapeal.
Arutelu käigus täpsustati termineid.
1. Punkt 3.11: Esmaspäeviti toimuvad koolitunnid järgmise ajagraafiku alusel: 8.15 - 8.30 I kogunemine –
1.-4. klasside õpilastele informatsiooni edastamine, tunnustamine jms. 1. tund 8.30 - 9.15 koolitunnid 1.4. klassidel. 1. tund 8.15 - 9.00 koolitunnid 5.-9. klassidel, 9.00 - 9.15 II kogunemine – 5.-9. klassidel
õpilastele informatsiooni edastamine, tunnustamine jms.
2. Punkt 9.5: kasutada õppetöö ajal õppetööd segavaid esemeid (mobiiltelefon jms), kasutada
mobiiltelefoni kogu koolisoldud aja vältel mängimiseks. Reegli eiramise korral koostatakse keelatud
aine(te)/eseme(te) äravõtmise akt (lisa nr 4). Õpetaja viib antud eseme(d) kantseleisse ning see (need)
väljastatakse akti alusel õpilase vanemale.
Sõna võttis L.Piik
Kas kodukorras võiks mängimise asendada meelelahutusega ja telefoni asemel nutiseade siis kehtib see ka
tahvelarvuti jms seadme kohta.
Sõna võttis K.E.Aus

Koolisoldud ajal on kõige suuremaks probleemiks just mängimine. Kui keelata ära laiemalt meelelahutus
siis on keelatud ka telefonist ja nutiseadmest lugemine, õppetööks vajaliku info kogumine ja ka
suhtlemine, need aga võiks olla lubatud.
3. Punkt 9.8.: koolis on keelatud salvestada, pildistada või filmida ilma direktori või juhtkonna liikme loata
või salvestada, pildistada või filmida õppetegevust õpetajaga kooskõlastamata;
4. 10.8.: Kui vanem soovib tulla õpetaja, direktori, õppealajuhataja, huvijuhi, tugispetsialistide vastuvõtule
on vajalik eelnevalt aeg kokku leppida. Kontaktandmed on kooli kodulehel.
Toimus arutelu.
Otsustati: Lisada kodukorra punkti 9.5 lisaks mobiiltelefonile ka muud nutiseadmed.
2. Arvamuse avaldamine muudatustele Laagri Kooli õppekavas
Kuulati
T. Artma
T.Artma tutvustas õppekavas muudatus ettepanekuid.
1. Tunnijaotusplaanis on edaspidi eraldi ainetena loodusõpetus ja inimeseõpetus.
2. Lisasime eraldi sotsiaalpedagoogi ülesanded.
3. Õpiabi reguleerib HEVKO (hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija).
4. Karjäärinõustamist teostab töötukasse koostöös psühholoogi ja klassijuhatajaga.
5. Uurimistööd esitavad edaspidi 2., 6. ja 8. klassi õpilased.
Sõna võttis L.Piik
III kooliastme ujumise tundide vähendamisest oleme eelnevalt juttu teinud. Õpilastele võiks anda
võimaluse valida, kas kehaline kasvatus või ujumine.
T.Artma ütles, et ujumine on Laagri Kooli tugevuseks.
Järgmisest õppeaastast on III kooliastmes kehalise kasvatuse tunnid jaotatud nii, et 2 paralleelklassi on
esimesel poolaastal ujumas, 2 paralleelklassi samal ajal kehalises kasvatuses ja teisel poolaastal vastupidi.
6. T.Artma tutvustas „Laagri kooli hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursust kordama
jätmise alused, tingimused ja kord“ muudatusi:
6.1 Punkt 3.4: Õpetaja kannab hinded stuudiumisse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5
koolipäeva jooksul alates töö sooritamisest või selgitab korrast erinevaid hindamise aluseid kirjalikult
asjassepuutuvatele õpilastele ja vanematele.
6.2 Punkt 5.3: Kui suulist vastust, kokkuvõtvat tööd, tunnikontrolli, praktilist tegevust, praktilist tööd
või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” on õpilasel võimalus omandamata
õppematerjal järele vastata 10 õppepäeva jooksul või kuni trimestri lõpuni kokkuleppel õpetajaga. 10
õppepäeva möödumisel on õpilasel kohustus enne järelevastamist osaleda konsultatsioonitunnis.
Sõna võttis L.Piik
Kui õpetaja paneb e-päevikusse hüüumärgi ei ole seal tihti peale juures selgitust. Õpilane ei saa selgelt
aru, mis on puudu või tegemata. Kui õpilane ei ole oma võlgnevust 10 koolisoldud päeva jooksul
parandanud asendab õpetaja „!“ hindega 1. Õpilase seisukohalt oleks mõistlik sinna lisada võimalusel
hindega 1.
Sõna võttis D.Poudel
Hindamise sümbolid tuleks täpsemalt lahti kirjutada.
6.3 5.7.: 1.-5. klassid järelevastavad klassi- või vastava aineõpetaja juures.
6.4 Punkt 9.4.3.: 2. klassi uurimistööde koordinaator on klassijuhataja. Punkt 9.4.4.: 6. ja 8. klassi
uurimistööde koordinaator on aineõpetaja.
Toimus arutelu.
Otsustati: Hindamise sümbolid kirjutame täpsemalt lahti.
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3. 2019/2020 õa. algusega seotud tegevuste ajakavale arvamuse andmine
Kuulati
T.Artma tegi ettepaneku:
Lapsevanemate üldkoosolek 29.08 algusega 18.00.
Koolivormi müük 2019/2020 õppeaastaks:
28.08 10.00 - 15.00 1. klass
28.08 15.00 - 19.00 2.-9. klass
29.08 10.00 - 18.00 2.-9. klass
Õpikute laenutamine 2019/2020 õppeaastaks
26. august 9.00 -15.00 3. ja 4. klassid
27. august 9.00 -15.00 5. ja 6. klassid
28. august 9.00 - 15.00 7. ja 8. klassid
29. augus 9.00 - 15.00 9. klassid ja hilinejad
1. klassile annab õpikud klassijuhataja
2. klassid saavad õpikud esimesel õppenädalal
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks.
4. M. Zernand-Vilson kokkuvõte riskikäitumise ennetamise seminarist
M. Zernand-Vilson tegi kokkuvõtte seminaril kuuldust. Materjalid olid saadetud eelnevalt tutvumiseks.
5. Kohapeal algatatud teemad
5.1 D.Poudel
Mis saab õpilastest, kes ei saa puutöötunnis oma kannelt valmis? Kas jäävad suvetööle?
T.Otstavel: Eelmise õppeaastal pandi ühed.
T.Artma täpsustab antud olukorda ja vestleb õpetajaga.
5.2 D.Poudel
Kas keelte õppimise rühmad oleks mõistlik jaotada tasemete järgi? Erinevates koolides on see lahendatud
selliselt.
J.Randla vastas, et osaliselt on rühmad tasemete järgi ja see ei ole õiglane õpilaste suhtes, kes on seal
nõrgemas rühmas, toimub sildistamine.
K.E.Aus märkis, et õpitulemused tasemegruppides ja tavagruppides ei erineks, õppida saab nii ühes kui
teises. Õpilane Aus ei poolda tasemegruppe.
5.3 T.Otstavel
Hinded ei ole veel väljas?
T.Artma andis teada, et õppeaasta kokkuvõtvad hinded pannakse välja 5.juunil, 9. klassidele 29. mail.
Aasta hinde saab välja panna ka kahe trimestri hindega.

Lepiti kokku, et järgmine hoolekogu koosolek toimub 10.10.2019 algusega 18.00.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku 19.51.

Maris Zernand-Vilson
Hoolekogu aseesimees

Vilja Trei
Protokollija
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