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Algus: kell 18.00, lõpp kell 20.25
Koosoleku juhataja: Tormi Tabor
Koosoleku protokollija: Vilja Trei
Võtsid osa: Mai Kartau (Möldre maja II kooliastme esindaja), Kersti Parts (peamaja 1. klasside
lapsevanemate esindaja), Kati Eier (peamaja 3. klasside lapsevanemate esindaja), Tormi Tabor (peamaja
6. klasside lapsevanemate esindaja), Piret Jesse (peamaja 7. klasside lapsevanemate esindaja), Diana
Bondartšuk (peamaja 8. klasside lapsevanemate esindaja), Aivi Pärisalu (õpetajate esindaja), Jaana
Randla (õpetajate esindaja), Tõnu Poogen (õpetajate esindaja), Kerili Kartau (õpilaste esindaja), Birgit
Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja), Taigur Tooming (kooli toetava asutuse esindaja).
Puudusid: Keiju Marmor (Möldre maja I kooliastme esindaja), Kersti Schamardin (õpetajate esindaja),
Sandor Negols (õpilaste esindaja), Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja), Ken-Erik Aus (vilistlaste esindaja).
Külalised: Toomas Artma (kooli direktor).
Päevakord:
1. Arvamuse andmine 2022/2023 õa alustamisega seotud tegevuste ajakavale (Toomas Artma)
2. Muudatused Laagri Kooli kodukorras (Toomas Artma)
3. Õpetajate rahuloluuuringu kokkuvõte (Toomas Artma)
4. Laagri Kooli arengukavast
5. Muud teemad
1. Arvamuse andmine 2022/2023 õa alustamisega seotud tegevuste ajakavale (Toomas Artma)
a. Õpikute laenutamine
Kuulati
T. Artma rääkis lühidalt kuidas on planeeritud 2022/2023. õa alustamisega seotud tegevused.
Õpikute laenutamine on planeeritud sarnaselt eelmisele aastale, raamatukogu komplekteerib õpilaste
kaupa kastidesse ning toimetab need klassiruumidesse. Koolil on abis käinud kahel suvel malevlased,
kes sedalaadi lihtsamaid töid teevad. Malevlasi tasustab Saue Noortekeskus.
b. Koolivormi müük
Kuulati

T. Artma ütles, et koolivormi või selle osi saab käesoleval aastal osta peamajas:
29.08 (E) 10.00-19.00 (soovituslikult I kooliaste);
30.08 (T) 10.00-19.00 (soovituslikult II ja III kooliaste).
Arveldamine toimub sularahas ja kaardiga. Koolivormi ostmiseks palume aega varuda, sest müügialale
lubatakse korraga piiratud arv inimesi.
Koolivormi müüja esindaja on teada andnud, et suure tõenäosusega polo särgi hind tõuseb, kuna
materjali hind on kallimaks läinud.
c. Koolitarvete, sh kilekaante müük
Kuulati
T. Artma ütles, et koolitarvete müük toimub peamajas 29.08-30.08 kella 10.00-19.00.
Võimalik on soetada kõike kooliks vajaminevat, samuti on müügil õpikute ja töövihikute kilekaaned, mis
on komplekteeritud vastavalt klasside õppematerjalidele.
d. Üldkoosolek ja klasside koosolek
Kuulati
T.Artma ütles, et peamajas toimub lapsevanemate üldkoosolek 30.08 1. klassidele aulas või sööklas, 2.9. klass koduklassides, Möldre õppehoones 30.08 1. klassid aulas, 2.-5. (6). klassid koduklassides.
Üldkoosoleku osa on nagu viimased eelnevad aastad videoülekandena koduklassides.
T.Tabor soovis teada, kuidas saaksime sügisel igale lennule hoolekogu esindaja valitud.
T.Artma vastas, kui on mõni lend, kellel hoolekogu liige puudub saab kandidaadid elektroonselt ülesse
seatud nagu eelmisel aastal.
M.Kartau tõstatas teema, kas klassikoosolekuid ei oleks võimalik teha ajaliselt varem kui samal päeval
koolitarvete müügiga. Klassijuhatajad võivad saata algava õppeaasta koolitarvete nimekirjad klassi
lapsevanematele nädal enne kooli, läbi rääkides aineõpetajatega.
T.Artma arvates oli algatatud teema väga hea ja kool arvestab sellega. Lisas, et 1. klassidele on koolil
eraldi voldik, mille õpetajad igal aastal üle vaatavad, teevad vajadusel täiendusi ja muudatusi.
2. Muudatused Laagri Kooli kodukorras (Toomas Artma)
Kuulati
T.Artma tutvustas kodukorra muudatus ettepanekuid, mis olid eelnevalt saadetud hoolekogu
liikmetele e-kirja teel, samuti said kõik liikmed tutvuda materjalidega kohapeal. Dokumendi tegime
võimalikult lihtsaks, arusaadavaks ja lühikeseks.
Toimus arutelu.
T.Tabor ütles, et kodukorra lisa nr 2 (Kehalise kasvatuse tunni töökord) on kirjas, et õpilasel peab olema
tunnis kaasas hea tuju, peaks olema nii õpilasel kui õpetajal.
T.Artma täpsustas, et tunnitöökorrad on mõeldud järgimiseks õpilastele.
Sõna võttis T.Tabor:
Palun hääletada, kes on nõus kodukorra muudatustega.
Otsuse poolt oli 11 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 1.
Otsustati: kiita muudatused kodukorras heaks.
3. Õpetajate rahuloluuuringu kokkuvõte (Toomas Artma)
Kuulati
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T.Artma andis ülevaate käesoleva õppeaasta õpetajate rahulolu-uuringust, milles hinnang anti:
• kooli peamaja füüsilisele keskkonnale (üldilme, puhtus, vahendid, ruumid jms);
• kooli Möldre maja füüsilisele keskkonnale (üldilme, puhtus, vahendid, ruumid jms);
• kolleegide panustamisele igapäevatöösse;
• õppetöö tasemele;
• kooli juhtimisele;
• majasisesele info liikumisele (hulk, kättesaadavus, õigeaegsus, täpsus);
• koolituste kättesaadavusele;
• suhetele lapsevanematega;
• lastele ja lapsevanematele korraldatud üritustele;
• koolitoidule (kogus, tervislikkus, mitmekülgsus);
• koolivormi tootjale (kvaliteet, hind, kättesaadavus);
• kooli turvatöötaja tööle (viisakus, konkreetsus, sõbralikkus jms).
Üldiselt olid hinnangud mõnevõrra madalamad kui eelmisel kahel õppeaastal (Covidi aastad). Õpetajate
asendused on suures plaanis tõusnud, sest on selgelt öeldud, et haigusnähtudega kooli/tööle ei tulda,
nii õpilased kui õpetajad.
Toimus arutelu, teemal Laagri Kooli jätkuvast kasvamisest, õpetajate arv on suurenenud. Täna on Laagri
Koolil kaks õppehoonet, mida juhib üks direktor, kelle alluvuses on kaks õppejuhti (noorema ja vanema
vanuseastme) ja ligi 100 õpetajat.
Sõna võttis T.Tabor
Nõlvaku Lasteaed on olnud Laagri Kooliga sarnases olukorras, kus kahte maja (Nõlvaku ja Tuleviku)
juhtis üks direktor, seal on juhtimise paremaks korraldamiseks tänaseks moodustatud 2 eraldi
lasteaeda. Hetkel toimub Saue vallavolikogus valla arengukava ülevaatamine, mille raames saaks ka
Laagri Kooli juhtimisstruktuuri (2 eraldi kooli vms) üle vaadata.
T. Tabor algatab volikogus vastavasisulise ettepaneku.
4. Laagri Kooli arengukavast
T.Artma palus hoolekogu liikmetel kokku saada ja arutada kooli arengukava lapsevanemate poolt, sest
kooli poolne arengukava nägemus on olemas.
T.Tabor pakkus välja kuupäevaks 31.05.2022. Toimumise koht on täpsustamisel.
5. Muud teemad
P.Jesse.
Koolitoidust on räägitud hoolekogus ka varem. Arvamusi ja hinnanguid on erinevaid, toitu pole piisavalt,
ei ole kvaliteetne, ei maitse hästi jpm.
T.Artma ütles, et Laagri Koolis õpib üle 1100 õpilase seega saabki hinnanguid ja arvamusi olla väga
erinevaid.
T.Artma kutsus kõiki, kellel koolitoidu osas kahtlusi, toidu kvaliteeti ja nõuetele vastavust ise hindama.
Maitse üle võib vaielda, kvaliteedi ja nõuetele vastavuse peab aga toitlustaja tagama ilma
järeleandmisteta.
K.Kartau nentis, et koolitoidu tase ja maitse on vähemalt paari viimase aastal tõusnud.
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B.Tammjõe-Tulp ütles, et suure tõenäosusega koolilõuna hind tõuseb 1,50 euroni. Toitlustaja kindlasti
ei taha, et koolitoidu kvaliteet langeks. Koolitoit on osadele õpilastele ainus soe toidukord päevas.
T.Tabor
Laagri Koolis toimub autovabanädal 23.-27.05.2022. Nädala raames viiakse läbi erinevaid tegevusi,
õppehoonete parklates. Külla tulevad päästjad, politseid ja kiirabitöötajad. Läbi viiakse mitmeid
koolitusi jalgrattaga turvaliselt liiklemisest, ohutult liikluses liiklemisest, kaherattalise hooldusest jms,
õpilased kuulevad ohutusteemasid seoses veoautodega.
Tutvustatakse erinevaid jalgrattaid. Koolina soovime olla „Ratta rohkeim kool“.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 20.25

Tormi Tabor
hoolekogu esimees

Vilja Trei
protokollija
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