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Algus: kell 18.00, lõpp kell 20.30.
Koosoleku juhataja: Toomas Artma
Koosoleku protokollija: Vilja Trei
Võtsid osa: Pirgit Kahro (1.kl), Helen Saliste (2.kl), Tormi Tabor (4.kl), Maris Zernand-Vilson (5.kl), Diana
Poudel (6.kl), Terje Otstavel (7.kl), Laire Piik (8.kl), Ermo Kold (9.kl), Toomas Artma (kooli direktor), Ain
Karutoom (õpetajate esindaja), Tõnu Poogen (õpetajate esindaja), Aivi Pärisalu (õpetajate esindaja), Sten
Ingerainen (õpilasesinduse esindaja), Diana Tull (õpilasesinduse esindaja), Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja),
Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja), Jaanus Kallion (vallavolikogu esindaja).
Puudusid: Karin Reinhold (3.kl), Jaana Randla (õpetajate esindaja)
Päevakord:
1. Laagri Kooli 2019. a eelarve täitmine
2. Arvamuse andmine Laagri Kooli 2020. a eelarvele
3. Talvelaager 2020
4. Möldre maja valmimisest
5. Laagri Kooli hoolekogu töökorra kooskõlastamine
6. Kohapeal algatatud teemad
1. Laagri Kooli 2019. a eelarve täitmine
Kuulati
T. Ilp: 2019. aastal tehtud suuremad tööd olid basseini remonttööd (33000€), renoveeriti õppeköök
(8000€), sai lisatud rattahoidjaid (10000€), põhjalik katuseremont (15000€), konverentsiruumi
ümberehitus klassiruumiks (6000€), kooli sisehoov ning lipuväljak sai kaetud tänavakividega (25000€).
Õpetajate palk tõusis 5%, IT tarvikutele (90000€).
2. Arvamuse andmine Laagri Kooli 2020. a eelarvele
Kuulati
T. Ilp: 2020. aasta investeeringuteks on ette nähtud 60000€, millega on plaanis renoveerida kooli
spordipoole riietus- ja duširuumid ning robootika klassi ja konverentsiruumi vahele paigaldada liigendsein,
lisaks ostame juurde 60 rattahoidjat. Uus eelarverida on Möldre maja rent ning kommunaalmaksud.
Õpetajate palk tõuseb 5%.
Hoolekogu liikmed küsisid õpetajate palga tõusuga seoses, kas Laagri Kooli õpetajate palk on konkureeriv ja
kas palganumber on tööle asudes nö nr 1 ning kas kõik õpetajate kohad on täidetud.
T. Artma vastas, et Laagri Kooli õpetajate palk on vallas keskmine, vallas on ühtne palgamudel ja tööle
asudes aina rohkem loeb töökoha lähedus koduga ja kooli keskkond üldisemalt, palga number ei ole kindlasti
esimene asi, mida vaadatakse. Tallinna õpetajate palkadest oleme üldiselt pisut ees, võrdsed aga Harku,
Saku ja Kiili suhtes. Mis puudutab õpetajate kohtade täituvust siis õpetajaid on meil majas rohkem kui

ametikohti, sest mitmed õpetajaid on osalise koormusega nende omal soovil. Uueks õppeaastaks võtame
juurde klassiõpetajaid, muusikaõpetaja ja võõrkeeleõpetajaid.
3. Talvelaager 2020
Kuulati
T. Artma selgitas, et selle aasta talvelaagri hind on mõnevõrra tõusnud, sest nii transport, majutus kui ka
toitlustuse hinnad on eelmise aastaga võrreldes kõrgemad. Kool omaltpoolt maksab õpetajate transpordi,
majutuse ja toitlustuse. Talvelaagri koduleht on valmimisel. Aastate lõikes võib öelda, et talvelaagrist
puudub erinevatel põhjustel umbes 10% õpilastest.
1. klassid toimetavad talvepäevadel 13.-14. veebruaril,
2. klassid: 6.-7.02.2020 Nelijärvel,
3.-4. klassid: 13.-14.02.2020 Nelijärvel,
5. klassid: 6.-7.02.2020 Nelijärvel,
6. klassid: 6.-7.02.2020 Jänedal,
7. klassid: 13.-14.02.2020 Jänedal,
8. klassid: 6.-7.02.2020 Jõulumäel,
9. klassid: 13.-14.02.2020 Jõulumäel.
Laagri maksumus on 41€.
For Strongi (kahe ööbimisega laager) sellel aastal ei toimu, sest 8. ja 9. klassid on laagris erinevatel aegadel
ja kummalegi eraldi pikemat laagrit ei ole mõistlik teha. Talvelaagri meelespea, kus kirjas, mis täpselt kaasa
võtta, saadavad klassijuhatajad kõikidele lapsevanematele lähiajal.
Need õpilased, kes mingil põhjusel laagris ei osale, on koolis tundides.
Talvelaagri teemal tekkis hoolekogu liikmete vahel arutelu, kas on võimalik leida sponsor, kes toetaks laste
koolivälist tegevust. Sel juhul oleks aga tarvis luua MTÜ või SA, sest OÜ LHSK sponsoreerimisel on maksud
toetaja jaoks liiga kõrged. See teema on juba aastaid tagasi hoolekogust läbi käinud ja siis ei viidud seda ellu,
sest puudusid eestvedajad.
Toimus arutelu. Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks.
4. Ülevaade Möldre maja valmimisest
Kuulati
T. Artma: Alliku külas Veskirahva 21 hoone (Möldre maja) omanik on Veskimöldre Haridusmaja SA ja rendib
maja välja Saue vallale Veskitammi lasteaia ruumideks ja Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜle Laagri Kooli
jaoks. Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ hakkab tegelema ka spordihoone ja staadioniga. Maja
haldamisega tegeleb Saue Vallavarahaldus.
Maja ehitus ja siseviimistlus on graafikus. 1.septembril 2020 alustab Möldre majas kuus klassi. Klassiruumide
suurus on planeeritud 24 õpilasele klassis. 1. september 2020 toimub 2.-8. klassi aktus peamajas algusega
kell 10.00, 1. klasside aktus 12.00 ja Möldre majas toimub aktus kell 15.00.
Taustaks näitas T. Artma koolimaja pilte ja selgitas täpsemalt kuhu, mis on planeeritud.
T. Tabor juhtis tähelepanu Möldre maja ees olemasolevatele rattahoidjatele, mis ei ole sobilikud suurtele
ratastele, need hoidjad on liiga madalad ning ei toeta ratast.
T. Artma ütles, et põhiline rattapark tuleb sisehoovi ja ei osanud kohe öelda, millised konkreetsed
rattahoidjad sinna tulevad.
T. Tabor palus infot eelmisel koosolekul arvamuse avaldamiseks esitatud dokumendi staatuse kohta, st
kuidas on korras sätestatud õpilaste jagunemine kahe maja vahel, kas see dokument sai kinnitatud.
T. Artma vastas, et 15.11.2019 sai kinnitatud muudetud vastuvõtukord. Kõik õpilaskandidaadid, kelle tegelik
elukoht rahvastikuregistri andmetel on Laagri alevik saavad peamajja (Veskitammi 22, Laagri) ja teised
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õpilaskandidaadid, kelle tegelik elukoht rahvastikuregistri andmetel on Koidu, Alliku, Kiia küla saavad
Möldre majja (Veskirahva pst 21, Alliku). Vallas on 2020 aastal 1. klassi astujaid lapsi ligikaudu 160, kool
võtab vastu 144 õpilast. Lapsevanematele, kes kaaluvad oma lapse õppima asumist Laagri Kooli, on kooli
tutvustav õhtu 30. jaanuaril 2020 algusega kell 18.00.
Täpsem info on leitav kooli kodulehel ja info vastuvõtu tingimuste ja korra kohta avaldatakse ka valla
kodulehel.
Hoolekogu liikmete arutelu käigus selgus, et esmalt tuleks pöörata tähelepanu lapse sissekirjutusele vallas,
millisele koolile elab laps lähemal, mitte nii jäigalt vaadata lapsevanemate sissekirjutust. Hetkel kehtivas
vastuvõtukorras on piirkonnad ebamõistlikult jäigalt paika pandud.
T. Artma vastas, et hetkel on vastuvõtukord kinnitatud ja sellel õppeaastal toimub vastuvõtt nendel
tingimustel. Edaspidi saame korra uuesti üle vaadata ja vajadusel teha muudatused.
P. Kahro küsis, kui on vabu koolikohti, kas kool võtab vastu õpilaskandidaate, kes ei ole saanud käesoleva
aasta 1. oktoobriks 7. aastaseks juhul kui on olemas Rajaleida otsus.
T. Artma vastas, et kool on seisukohal, et õpilaskandidaate, kes ei ole saanud sama aasta 1. oktoobriks 7.
aastaseks, vastu ei võeta.
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks.
5. Laagri Kooli hoolekogu töökorra kooskõlastamine
T. Artma on saatnud eelnevalt hoolekogu liikmetele hoolekogu töökorra tutvumiseks ning
muutmisettepanekute tegemiseks.
E.Kold ettepanek: hoolekogu liikmel (lapsevanemate esindajal) võiks olla võimalus asendusliikmele, sest
paralleelklasse on palju ja hea on kui hoolekogu koosolekul on üks lennu esindaja. On erinevaid põhjuseid,
miks ei ole võimalik koosolekul osaleda. Tegemist on töökorraldusliku dokumendiga ja saame sinna lisada
selle võimaluse.
T. Artma küsis, kas sellisel juhul on kõikidel hoolekoguliikmetel asendusliige?
B. Tammjõe-Tulp ütles, et seadusega ei ole ega saa määrata hoolekoguliikmetele asendusliikmeid.
T. Tabor: on olukordi, kui ei saa osaleda koosolekul, sel juhul on võimalus läbi rääkida edasi anda erinevad
teemad mõne teise hoolekoguliikmega.
T. Artma: mis oleks mõistlik aeg päevakord kinnitada, kas peaks olema võimalus veel viimasel hetkel
teemasid lisada või jääb teemade esitamise ajaks 1 või 2 päeva enne koosolekut. Samal päeval tõstatatud
küsimusi saab koosolekul arutada, kuid need ei leia nii ruttu lahendust.
E. Kold kutsub üles hoolekogu liikmeid tegutsema, et teemad jõuaksid õigeaegselt hoolekogu koosolekule,
eelmisel päeval tekkinud küsimused ei pruugi saada vastuseid kohe.
L. Piik: kas hoolekogu töökorras saaks täpsemalt välja tuua hoolekoguliikme rolli, kohustused ja eesmärgid.
Kui valitakse uus liige siis tema ei saa täpselt aru, mis on tema roll, kohustused ja eesmärk, keda ta täpselt
esindab ja millised on tema volitused, mis teemasid võib käsitleda. Iga lapsevanem ei saa aru ja ei mõista
seadusest tulenevat. Tuleb julgustada teavitada oma lennu lapsevanemaid ja kirjutama teemadel, mis muret
teevad just oma lennu hoolekoguliikmele. Kooli kodulehele hoolekogu rubriiki võiks panna täpsustava info.
T. Tabor ütles, et eesmärgid on töökorras esimeses punktis kirjas ja detailsemaks ei ole tarvis minna.
Toimus arutelu koosolekul osalemise erinevate võimaluste üle. Hoolekogu võttis seisukoha, et esimehe
ettepanekul ja hoolekogu heakskiidul võib koosolekul osaleda ka video vahendusel.
Otsustati: Hoolekogu koosoleku päevakorra teemad kinnitatakse kaks päeva enne koosoleku toimumise
aega. Läbi arutatakse vajadusel ka teemad, mis on jõudnud samal päeval kuid kui lahendust ei leita samal
koosolekul, siis lükkub teema järgmise koosoleku aruteludesse.
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Sama päevakorra punkti raames toimus arutelu ka kooli kodulehe teemal ja leiti, et kool võiks uurida
kasutajatelt, mida kooli kodulehelt oodatakse.
6. Kohapeal algatatud teemad
6.1. T. Tabor edastas 7. klassi teema, et kehalise kasvatuse tunnist ei jõua õigeks ajaks järgmisesse
tundi, õpilase selgituse järgi on duširuumis vähe dušše, ruumi ning pesu järjekord läheb pikaks.
Osad õpilased loobuvad seetõttu ka pesust. Lapsevanem pakkus ühe variandina välja, et tund
lõppeks veidi varem.
T. Artma selgitas, et antud küsimus on juba eelnevalt arutusel olnud ja on endiselt seisukohale,
et kool ongi koht, kus tuleb õppida ajakavast kinni pidamist ja distsipliini ning kool on taganud
selleks täiesti piisavad võimalused ja ajavahemiku.
6.2. T. Tabor teeb ettepaneku koolil hakata kasutama Stuudiumi kalendri funktsionaalsust. See oleks
palju tõhusam kui senine sündmustest infokirja kaudu teavitamine. Näiteks on viimases infokirjas
ära toodud talvepäevade info klasside lõikes, aga kalendris seda ei ole.
T. Artma vastas, et praegune, aastaid kasutusel olev kalender, on kooli kodulehel avalikult üleval
aadressil http://www.laagrik.edu.ee/laagri-kool/kalender/ Viide kalendrile on alati ka infokirja
lõpus olnud. Kalendrit oma kalendriga sünkroonides on vajalik info alati olemas ja polegi mujalt
vaja vaatamas käia. T. Tabor täpsustas, et klassijuhataja võiks sündmuse kohta infot saates lisada
sündmuse ka sõnumisaajate kalendrisse.
6.3. D. Poudel küsis, et mida teha kui on infot, et õpetaja on õpilaste arvates kuri, sõnavara ebasobiv,
õpetajat kardetakse jms. Hinded on õpilastel korras, kuid on kahtlus, kas hinded vastavad ka
teadmistele.
T. Artma julgustas sellises ja muudes sarnastes olukordades pöörduma kooli juhtkonna poole,
koolil on olemas meetodid selliste olukordade lahendamiseks.
6.4. P. Kahroni on jõudnud info, et 1. klasside õppimise tempo on erinev. T. Artma vastas, et see
saabki/võibki olla erinev, sest õpetajate lähenemine õppekava tulemusteni jõudmiseks on erinev,
neil on erinevad meetodid jne. Õpitulemusi hinnatakse kooliastmete kaupa.
6.5. D. Tull palus põhjendada, et miks tuleohutuseõppust ei viida läbi kohe septembris vaid novembris
kui on õues juba külm.
T.Artma sõnul on just see kütteperioodi ja suure elektritarbimise kasvu periood ja seega on
tuleõnnetus oht sel ajal kõige suurem. Õppuse eesmärk on õppida, kuidas evakueeruda tegeliku
olukorraga sarnastes tingimustes. Hoolekogu liikmed lisasid, et kui see õppus tõi välja kitsaskohti,
siis see on samuti õppuse üks eesmärkidest.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 16.04.2020 kell 18.00.
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku 20.30.
Ermo Kold
Hoolekogu esimees

Vilja Trei
Protokollija
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