
 

  

  

 
Laagri Kool  

  

LAAGRI KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  

 

Laagri                      28.01.2021 nr 63  

  

Algus: kell 18.00, lõpp kell 19.25. 

  

Koosoleku juhataja: Ken-Erik Aus 

Koosoleku protokollija: Pille Soolo 

  

Võtsid osa: Keiju Marmor ( Möldre maja I kooliastme esindaja), Piret Jesse (6.klasside esindaja), Diana 

Bondartšuk ( 7. klasside esindaja), Merilyn Kongo ( 8. klasside esindaja), Laire Piik ( 9. klasside esindaja), Aivi 

Pärisalu ( õpetajate esindaja), Jaana Randla ( õpetajate esindaja), Tõnu Poogen ( õpetajate esindaja), Aliise 

Litvinov ( õpilaste esindaja), Sander Paap ( õpilaste esindaja), Tõnis Ilp ( OÜ LHSK esindaja), Taigur Tooming 

( kooli toetava asutuse esindaja), Ken-Erik Aus ( vilistlaste esindaja). 

Toomas Artma ( kooli direktor). 

 

Microsoft Teams vahendusel osales: Kersti Schamardin ( õpetajate esindaja). 

  

Puudusid: Asko Kase ( 1. klasside esindaja), Tormi Tabor ( 5. klasside esindaja), Birgit Tammjõe-Tulp ( 

vallavalitsuse esindaja). 

 

 

Päevakord:  

1. Laagri Kooli 2020. aasta eelarve täitmine  

2. Arvamuse andmine Laagri Kooli 2021. aasta eelarvele  

3. Õpetajate rahuloluküsitlused (2016 – 2021) 

4. Infopunkt Redise tn. rekonstrueerimise projekti kohta 

5. Kohapeal algatatud teemad 

 

1. Laagri Kooli 2020. aasta eelarve täitmine 
Kuulati: 
T. Ilp -  2020 a tulud vähenesid, kuid siiski jäädi väiksesse plussi. 
Kõige suurem töö oli spordiruumide ja riietusruumide täielik remont, mille maksumus oli u. 30 000 
eurot. 
Ehitati kokku konverentsiruum robootikaruumiga.  
Toimus Möldre maja käivitamine, sinna osteti arvutid, printerid, kohvimasin. 
Plaan oli ka kooli ees oleva haljasalale tekkinud diagonaal ( kõnnirada) plaatida, kuid erinevatel 
põhjustel jäi see pooleli, töö planeeritakse teha 2021. aasta kevadel. 
Aasta lõpus maksti õpetajatele lisatasu. 
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2. Arvamuse andmine Laagri Kooli 2021. aasta eelarvele  

Kuulati: 

T. Ilp - algas riigigümnaasiumi õppe- ja spordihoone ehitus. Gümnaasiumi ehitust ja sisustust rahastatakse 

Euroopa Liidu vahenditest,  gümnaasiumi  spordihoone rahastatakse Saue valla vahenditest. LHSK on selle 

tellijaks. 2021.a  eelarves on 1,5 miljonit riigigümnaasiumi spordihoone ehituseks. 

Järgmise aasta eelarve on konservatiivne. Kasvavad ainult need kuluread, mis tulenevad kooli 

suurenemisest/õpilasarvu suurenemisest.  

Ainuke investeering on staadioni  harjutusväljaku renoveerimine ( uus muru, istekohad, väravad), 

maksumus 35 000 eurot 

 

3. Õpetajate rahuloluküsitlused (2016-2021) 

T. Artma poolt oli eelnevalt tutvumiseks saadetud õpetajate rahuloluküsitluste (2016-2021) kokkuvõte ( 

Lisa 1). Rahuloluküsitluse kokkuvõttele tegi  T. Artma koosolekul lühitutvustuse ning andis omapoolsed 

selgitused. 

T. Artma täpsustas, et 2019.a andmed puuduvad võrdlusest, sest sellel aastal viis küsitluse läbi SA Innove 

ja seetõttu eraldi küsitlust ei teostatud. 

 

Hoolekogu liikmetel oli võimalus esitada küsimusi. 

Täiendavalt arutleti järgmisi teemasid:  

 

1. Hinnang koolitoidule- hinnang koolitoidule on langenud seetõttu, et kokad on vahetunud. Kuid 

siiski on alates novembrist märgata toidukvaliteedi paranemist. 

Otsustati:  teema jääb jälgimisele järgnevaks perioodiks. 

2. Hinnang koolivormi tootjale- hinnang viimastel aastatel tõusnud, osaliselt ka tulenevalt 

teksapükste kasutusele võtmisest koolivormi osana.  

3. Hinnang lastele ja lastevanematele korraldatud üritustele- hinnang on tõenäoliselt langenud 

tulenevalt erakorralisest olukorrast, kus üritusi toimus vähe. 

4. Hinnang majasisesele infoliikumisele- seoses eriolukorraga on pidanud sõnumid olema selgemad 

ja konkreetsemad. 

5. Hinnang õppetöö tasemele- hinnang on aastate lõikes püsinud stabiilne kõikudes vähesel määral 

üles ja alla. T. Artma juhtis koosolekul osalejate tähelepanu, et õpetajad võrdlevad varasemaid 

aastaid ja nad näevad, et nad ei jõua konkreetseks ajaks sinna punkti kuhu varasematel aastatel 

sama ajaga jõudsid. Samas vaadeldes eksamitööde ja tasemetööde tulemusi, siis nendes õppetöö 

langus ei kajastu.  

Antud teemal toimus pikem arutelu kus hoolekogu liige P. Jesse soovis, et õpetajatel oleks rohkem 

ambitsiooni.  

Hoolekogu liikme L. Piik arvamusel hinnang õppetöö tasemele hinne „4,11“, ei ole tegelikult halb, 

see võib väljendada ka seda, et õpetaja näeb, et tal on potentsiaali enamaks ning õpetajad 

võtavad vastutuse ja tunnetavad, et neil on jõudu rohkemaks. 

 

 

Kiideti jaanuaris toimunud õppekorraldust ( tunniplaani järgi tunnid distantsõppel), tegemist oli hea 

lahendusega, parem kui kevadel toimunud distantsõppe puhul. 
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4. Infopunkt Redise tn rekonstrueerimise projekti kohta  

T. Artma luges ette T. Tabori e-kirja:  tegin ettepaneku kavandada 2021.a valla eelarvesse vahendid Redise 

tänava jalg- ja rattatee laiendamiseks. Ettepanek hõlmab lisatud joonisel kollasega märgitud trassi ca 330 m 

ulatuses: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/e2SIbxM0 (lisa 2). Viidatud lõik on väga paljude 

kortermajades elavate laste koolitee ja hetkel on see liiga kitsas, et eriti hommikusel tipptunni ajal jalakäijad 

ja ratturid koos ohutult liikuda saaks. 

Volikogu otsustas selle investeeringu teostada, kuid ajatada see 2022.a aastasse, sest jalg- ja rattatee 

laiendamiseks tuleb ümber ehitada ka Redise tänav. Seetõttu on investeeringu maht oluliselt suurem ning 

vajab ettevalmistamiseks rohkem aega. 

T. Artma: toetan jalg- ja jalgrattateede ehitust kooli ümbruses. Autodega koolimaja juurde tulemine on 

järjest suurem probleem. 

 

 

5. Kohapeal algatatud teemad 

 

L. Piik: kas Kooli tänaval suurte lumevallidega saab midagi ette võtta?  

T. Artma: Kooli tänav ei kuulu kooli haldusalasse, tegemist on valla territooriumiga. 

L. Piik:  palun teil teha ettepanek, et need vallid saaks lüklatud, et lapsed pääseks turvaliselt liikuma. 

 

D. Bondartšuk : kas maskide kandmine koolis on kohustuslik? 

T. Artma: alates 25.01 on maskide kandmine soovituslik, mitte kohustuslik. Järgmise nädala kogunemisel ja 

infokirjas jagame infot maskide kandmisest ja nende vajalikkusest. 

M. Kongo: kas maskid on kättesaadavad lastele kui mask on maha ununenud? 

T. Artma: kui õpilane soovib, siis saame anda, neid on piisavalt. Õpetajatel on korduvakasutatavaid maske, 

ühekordseid maske ja visiire. Tundides õpetajad kannavad maske. Õpilaste seas on oodatust vähem maskide 

kandjaid, 9. klasside õpilased kannavad igapäevaselt tundides maske. 

Arutati erinevatel aegadel vahetundide pidamist, erineval ajal õppe korraldamist, et vähendada omavahelist 
kokkupuutumist. 

 

T. Tooming tegi lühiülevaate huvialaringidest: hetkel umbes pooled huviringid toimuvad distantsilt, pooled 

on pausil. Alates 01.02 lubatakse huvialaringid, sisuline täpsustav info tuleb ministeeriumist reedel (29.01) 

ja siis edastatakse lapsevanematele täpsem info. 

 

 

  

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku 19.25. 

 

  

  

Ken-Erik Aus                Pille Soolo   

Hoolekogu aseesimees                                                                                  Protokollija  

 

 

 

 

 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/e2SIbxM0
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Lisa 1: Õpetajate rahuloluküsitlused (2016-2021)  
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Lisa 2: Redise tänava jalg- ja rattatee laiendamiseks 

 

 


