
 

  
  

 
Laagri Kool  
  
LAAGRI KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  
 
Laagri                                                                                                                                                     
 29.04.2020 nr 62  
  
Algus: kell 18.00, lõpp kell 20.30 
Koosolek toimus videokoosolekuna Zoom keskkonnas. 
  
Koosoleku juhataja: Toomas Artma (hoolekogu esimehe volitusel) 
Koosoleku protokollija: Vilja Trei  
  
Võtsid osa: Pirgit Kahro (1.kl), Helen Saliste (2.kl), Karin Reinhold (3.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), Jaana Randla (õpetajate esindaja), Sten Ingerainen (õpilasesinduse 
esindaja), Diana Tull (õpilasesinduse esindaja), Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja), Birgit Tammjõe-Tulp 
(vallavalitsuse esindaja), Jaanus Kallion (vallavolikogu esindaja).  
 
Päevakord: 
1. Arvamuse andmine 2020/2021 õa alustamisega seotud tegevuste ajakavale 

a. Õpikute laenutamine 
b. Koolivormi müük 
c. Koolitarvete, sh kilekaante müük 
d. Üldkoosolek ja klasside koosolek 
e. Hoolekogu liikmete valimised 

2. Õppetöö korraldamine pärast eriolukorra lõppu (alates 18. maist) 
a. Distants- ja kontaktõpe 
b. Õppeaasta lõpetamine 

3. Möldre maja valmimisest 
4. Kohapeal algatatud teemad 
 
1. Arvamuse andmine 2020/2021. õa alustamisega seotud tegevuste ajakavale 
a. Õpikute laenutamine 
Kuulati 
T. Artma rääkis lühidalt kuidas on planeeritud 2020/2021. õa alustamisega seotud tegevused.  
Õpikute laenutamine on tavapärasest erinev, raamatukogu komplekteerib õpikud ja töövihikud 
õpilaste kaupa klassiruumidesse.  
D.Poudel päris kuidas toimub õpikute tagastamine. 
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T.Artma ütles, et suure tõenäosusega toovad õpilased oma õpikud pakkidena kooli, millel on nimi ja 
klass ning paari päeva pärast saab raamatukogutöötaja need raamatukogu arvutiprorammist läbi 
kanda.  
 
b. Koolivormi müük 
Kuulati 
T. Artma ütles, et on rääkinud koolivormi tootjaga läbi ja müük toimub sellel aastal kolmel päeval 26., 
27. ja 28.08 (K, N, R). Sellel aastal anname soovituslikult teada ette ajad, millal milline klass tuleb, et 
vältida suuri masse. 
L.Piik julgustaks koolivormi tootjat tegema rohkem e-müüki, siis saab õpilane oma nimelise paki 
koolist kätte. 
T. Artma vastas, et julgustada saame kindlasti kuid eraldi e-poodi tootja selle tarvis ei loo. On muidugi 
mõistlik juba ette tellida, kes teab, mida järgmiseks õppeaastaks vaja on. E-müük võiks toimuda 
esimesed kaks augusti nädalat. 
 
c. Koolitarvete, sh kilekaante müük 
Kuulati 
T. Artma ütles, et samadel päevadel toimub ka koolitarvete ja kilekaante müük. 
 
d. Üldkoosolek ja klasside koosolek 
Kuulati 
T. Artma andis teada, et üldkoosolek ja klasside koosolekud toimuvad sellel aastal 27.08. Sellist ühist 
suur koosolekut ei toimu ja klasside koosolekud on hajutatud erinevatele kellaaegadele, mis algavad 
direktori videokõnega. Üldkoosoleku päevakord ja üldine sisu saadetakse kõikidele juba eelnevalt 
välja.  
 
e. Hoolekogu liikmete valimised 
Kuulati 
T. Artma rääkis, et Hoolekogu töökord on vormistatud kuid hetkel kinnitamata, sest sinna ei ole lisatud 
kui mitmeks aastaks valitakse hoolekogu koosseis. Eelnevalt on hoolekogu valitud 3 aastaks.  
Lisame olemas olevasse korda, et hoolekogu valitakse kolmeks aastaks, mis tähendab ühtlasi seda, et 
sügisel toimuvad hoolekogu liikmete valimised. Maikuus saame kandidaadid ülesse seada ja kooli 
kodulehel avalikustada. Valimised toimuvad augustikuus kui viiakse läbi klasside koosolekud. 
E. Kold uuris kuidas toimub 1. klasside esindaja valimine. 
T. Artma vastas, et kuna kogukond ei ole väga suur, siis saab kandidaate üles seada sarnaselt teiste 
lendudega. 
Hoolekogu kiitis ettepaneku heaks ja suunas töökorra kinnitamisele. 
 
 
2.  Õppetöö korraldamine pärast eriolukorra lõppu (alates 18. maist) 
a. Distants- ja kontaktõpe 
Kuulati 
T. Artma ütles, et kool on otsustanud edasi minna distantsõppega kuni õppeaasta lõpuni, küll on 
lubatud vajadusel viia läbi kontaktõpet. Kooli kutsume neid õpilasi, kellel on mahajäämus erinevates 
ainetes ja neid õpilasi on täna 35, kontaktõppe tunde kokku umbes 60. Õpilasi, kes ei ole üldse 
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osalenud kontaktõppes on 6. Lapsevanematelt on koolile tulnud distantsõppe korralduse osas 
positiivne tagasiside. Lisaks eelnevale peab kool mõtlema, kuidas toimida 9. klasside õpilastega ja välja 
selgitama kui palju nemad kooli tuge ning konsultatsioone soovivad. 
Distantsõpe on andnud õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele kindlasti uusi kogemusi ja võimalusi 
digiõppevahendite ja erinevate neti keskkondade näol, mida enne eriolukorda kasutati vähem kuid 
usun ja julgustan neid kasutama ka peale distantsõppe perioodi.  
 
P. Kahro: Kuidas on korraldatud HEV laste logopeediline tugi distantsõppe perioodil, kas õpilastele 
korraldatakse kontaktõpe peale 18. maid. 
T. Artma vastas, et hetkel ei ole neid vajalikuks peetud, kuid 18. maini on veel aega. Logopeedi tunnid 
toimuvad hetkel nagu kõik teised tavatunnid, kas tegemist on üksühele õppega või videotundidega 
jääb õpetaja otsustada. 
D. Poudel küsis õpilasesinduse liikmetelt kuidas nemad hetkeolukorda hindavad 9. klasside hulgas. 
S. Ingerainen vastas, et tema ise saab distantsõppel väga hästi hakkama kuid on õpilasi, kes sooviks 
saada kontaktõppetunde. Enim vajatakse otsest juhendamist ja nõustamist reaalainetes. 
 
 
b. Õppeaasta lõpetamine 
Kuulati 
T. Artma andis teada, et päris täpset plaani ja kava veel ei ole kuidas õppeaasta lõpetamine toimub. 
Mõte on teha videovahendusel aktused, et kõik saavad vaadata ja kõik saavad tunnustatud ehk nagu 
tavapärane aktus kuid õpilased ei ole aulas vaid ekraani taga. Hetkel on kaalumisel, kas kool saab ise 
oma jõududega hakkama või kaasame üritusturundus ettevõtte.  
Tunnistuste kätteandmine toimuks kahel viisil, kas tullakse kooli järele juunis või saavad kätte uue 
õppeaasta alguses.  
9. klassidele teeme samuti videovahendusel aktuse. 9. klassidele tunnistused püüame väljastada 
graafiku alusel juuni kuu jooksul, sest neil on ühe kohustusena anda allkiri õpilasraamatusse. 
1.-8. klassi õpetöö viimane päev on 3. juuni 2020 ja 5. juuni 2020 on nö pidulik lõpetamine. 9. klasside 
õppetöö viimane päev selgub siis kui oleme kaardistanud kui palju õpilased vajavad kooli poolset tuge 
ja nõustamist. 
E. Kold tõstatas küsimuse, kas 9. klasside lõpuaktuse võiks edasi lükata või see ei ole mõeldav. 
T. Artma vastas, et edasilükkamine ei ole mõistlik ega õigustatud. 
Kõige õigem on küsida 9. klasside käest, mis õpilased ise soovivad, sest hetkel on tagasiside, et 
videoaktus pole parim lahendus. Tasub kaaluda erinevaid võimalusi. 
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks. 
 
3. Möldre maja valmimisest  
Kuulati 
T. Artma tegi ülevaate Möldre maja ehitusest. Maja on ehitajalt vastu võetud ja vald on majale 
väljastanud kasutusloa. Mööblihange on tehtud ja kõik kulgeb plaanipäraselt. 
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks. 
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4. Kohapeal algatatud teemad 
4.1 D. Poudel küsis videotundide mahu ja läbiviimise osas, kas neid on piisavalt või peaks neid olema 
igapäevaselt rohkem. Tagasisidest olen välja lugenud, et neid viiakse läbi ilmselgelt vähe. Videotunde võiks 
läbi viia 1 tund päevas, õpilased väga ootavad neid, eriti esimene kooliaste, kellel ei ole veel õpiharjumust 
tekkinud. Kas kool võiks kaardistada videotundide läbiviimise.  
T. Artma vastas, et kooli on tulnud erinevat tagasisidet, ei saa väita, et videotunde on ilmselgelt vähe. 
Videotunde viiakse juba ainuüksi klasside lõikes väga erinevas mahus läbi ja osad õpilased, õpetajad peavad 
neid vajalikuks ning osad mittevajalikuks. Koolipoolne rõhk on õpitulemuste saavutamisel ja kool ei sea 
zoomi tunde omaette eesmärgiks. 
M. Zernand-Vilson lisas, et kui hoolekogu ütleb õpetajatele, et nad peavad tegema videotunde siis on see 
sisuliselt õpetajate survestamine ja me ütleme nö ette, milliseid töövahendeid peaks õpetajad kasutama, 
jätaks selle õpetajate otsustada, kes ja kui palju videotunde teeb. 
T. Tabori arvates on õpetajate IT lävi väga erinev ja uuris kas koolis on olemas inimene, kelle poole saavad 
õpetajad mure korral pöörduda. 
T. Artma vastas, et Laagri Koolis on haridustehnoloog ja IT juht, kes on distantsõppe perioodi algusest peale 
abistanud õpetajad nii TERA, OPIQu ja muude keskkondadega sujuvalt toime tulemisega. Kool on taganud 
õpetajatele igakülgse IT toe ja kaardistanud ka erinevad keskkonnad, mida õpetajad distantsõppe perioodil 
kasutavad. 
E. Kold arvamusel on hetkeolukord harjumatud meile kõigile ja igasuguste harjumuste muutmine võtab aega 
ja teiseks peaks süsteemi toimimist peegeldama õpitulemused.  
T. Artma sõnul on kodud ja kodused tingimused perede lõikes väga erinevad ning osad õpilased saavadki 
väga hästi iseseisvalt hakkama ja on kindlasti neid, kes nii hästi hakkama ei saa.  
K. Reinhold küsis, kas õppekavas ettenähtud saab läbitud distantsõppes olles. 
T. Artma andis teada, et see sõltub ainest ja võib olla mõnes aines pinnapealsemalt kuid eesmärk on jõuda 
võimalikult lähedale sellele, mis õppekavas ette nähtud. 
K. Reinhold palus täpsustada kuidas õpetajad töötavad, kas ainult kodustes tingimustes või saavad ka 
vahepeal kokku. 
T. Artma vastas, et õpetajad saavad kokku zoomis kaks korda nädalas ja kooli juhtkond saab kokku kolm neli 
korda nädalas. Juhtkonna liikmed suhtlevad erinevate õpetajatega, et anda nõu ja vajadusel juhiseid. Iga 
koolipäeva lõpus edastan õpetajatele päeva kokkuvõtva info meiliga, suhtlus erinevate õpetajatega on 
tavapärasest aktiivsem ning õpetajad jagavad ka omavahel erinevaid töövõtteid ja meetodeid. 
 
 
4.2 T. Otstavel tõi teemana koolipäeva alguse nihutamine kella üheksaks, mis lähtuks teaduspõhisest 
lähtekohast ja aju arengust. Faktidest, et elame just sellises ajavööndis, mis ei ühti meie füsioloogiga ja 
sellest, et kui valitsus otsustab jääda suveajale, siis peab tõusma talvel veel varem, kui inimese ehk eelkõige 
arenev lapse organism sellega muidu hakkama saaks. 
L.Piik vastas, et lapsevanemate küsitlemisest ei ole mõistlik alustada, sest lapsevanem teeb otsuse nii nagu 
temale on mugav. Selline küsitlus ei anna meile adekvaatset vastust. Alustama peaks vald hariduse 
korraldamisest, et kõik valla koolid alustaksid ühel ajal, sest koolibussiteenust kasutavad kõik koolid. 
T. Artma vastas, et sama teema on ka varasematel koosolekutel arutusel olnud ja samuti on teaduspõhine 
tõendus selle kohta olemas ning kool ei ole sellele vastu olnud, pigem on see üleminek jäänud ühiskondliku 
surve taha, et pole transporti, lapsevanematel ei ole mugav jms. 
L. Piik küsis, et kuidas me edasi liigume, kes peaks sellekohase ettepaneku vallale tegema ja kellele vallas? 
T. Artma arvates on mitu varianti. Ettepaneku teeb Laagri Kooli hoolekogu, Laagri Kool või  Birgit Tammjõe-
Tulp hoolekogu valla esindajana. 
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B. Tammjõe-Tulp sõnas, et korrektne oleks kui ettepaneku teeb hoolekogu, kuna siit see ettepanek tuli. 
See on teema, mida tasuks kindlasti kaaluda. Lisaks peame küsima ka teiste valla koolide arvamust. 
T. Artma meelest tuleb esitada ettepaneku vormis kuhu lisame teadusartiklid ja erinevad 
argumentatsioonid. 
T. Tabor on nõus, et see saab olema suur muutus, kindlasti saavad ise kooli tulemisega hakkama 
vanemate klasside õpilased, väiksematel pisut raskem. Vallas võiks teha nö testperioodi ja siis tulevad 
kindlasti välja plussid ja miinused.  
J. Kallion lisas, et see on ka olnud arutusel aastaid tagasi Ääsmäe Põhikoolis ja lastevanemate küsitluste 
põhjal olid arvamused väga erinevad kuid tulemuseks on see, et täna algavad tunnid kooli 8.30. 
L. Piik arvates peaksime hoolekogu liikmete seast leidma inimese, kes selle ettepaneku koostab lisades 
sinna kõik toetavad materjalid. 
T. Otstavel on nõus ettepaneku koostama, vajadusel kaasab teisi hoolekogu liikmeid. 
 
4.3 D. Tull soovis teada, kas õpilasesindus saab veel sellel õppeaastal kokku või eriolukorra tõttu mitte. 
T. Artma vastas, et kui on mõtteid soove, mida teha andke kooli huvijuhile sellest teada. 
 
4.4 P. Kahro soovis selgitust toidupakkide jagamise või mittejagamise osas ja mis alusel toimub 
jagamine. 
T. Artma vastas, et antud info on kooli kodulehelt loetav ja see info on seal eriolukorra algusest. Vallas 
on ühtne arusaam, et lihtsalt pakkide jagamine ei ole mõistlik, neid jagatakse vajaduspõhiselt. Vajaduse 
välja selgitamiseks tuleb suhelda valla sotsiaalosakonnaga.  
 
  
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku juhataja kell 20.30. 
  
  
Ermo Kold                                                                                                      
 Vilja Trei   
Hoolekogu esimees                                                                                Protokollija  


