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1. Hoolekogu uute liikmete tutvustus
T. Tabor palus enne päevakorra läbiarutamist kõigil kohalolijail ennast tutvustada.
Samuti juhtis T. Tabor tähelepanu sellele, et sügisel olid hoolekogu liikmete valimised nendes
lendudes, kus eelmisel aastal, korralistel valimistel, jäid kohad täitmata. Ka sel aastal ei leidunud
kõikidele lendudele esindajaid. Hoolekogust on puudu 2., 4., 5. ja 9. klasside lendude esindajad.
Toimus arutelu. Leiti, et esimeste klasside puhul toimib hästi klasside koosolekul esindaja valimine,
sest nende koosolek toimub lennuna koos, koheselt esitatakse kandidaadid ja kohapeal valitakse
hoolekogu esindaja. Probleemsem on 2.-9. klasside esindaja valimine, sest koosolekud on seoses

Covid-19 oma koduklassides ja eelnevalt ei seata vaatamata korduvatele üleskutsetele kandidaate
üles. Elektroonilise hääletuse võimekust koolil ei ole.
2. Kooli 2020/2021. õa kokkuvõte
Kuulati
T. Artma
Eelnevalt on hoolekogule saadetud 19 leheküljeline fail 2020/2021. õa kokkuvõttest. Kokkuvõttes on
kõik põhjalikult välja toodud.
Toimus arutelu õpetajate lahkumise põhjuste üle (tähtajalised lepingud, lapsehoolduspuhkusele
minemised jms). Samuti toimus arutelu personali kvalifikatsiooni teemal seoses ministeeriumi poolse
järelevalvemenetlusega.
Selgitati, et tulenevalt eriseadustest ei kehti koolile see töölepingu seaduse punkt, et kui on kolm
korda sõlmitud tähtajaline leping, et siis automaatselt läheb see üle tähtajatuks lepinguks, koolis
kehtib kvalifikatsiooninõuetest tulenevalt erand.
Toimus arutelu õpilaste koolist lahkumise osas. T. Artma täpsustas, et eelmisel õppeaastal tuli 1.
septembril Laagri Kooli 16 õpilast, õppeaasta jooksul mitmeid veel. 11 õpilast lahkus eelmisel
õppeaasta jooksul. Põhjuseks enamasti elukohavahetus. A. Pärisalu täpsustas, et KiVa tiimile
teadaolevalt ei ole ükski õpilane lahkunud Laagri Koolist kiusamise pärast.
Lisaks lubas õppejuht hoolekogule saata ülevaate põhikooli lõpetanud õpilaste koolivalikutest.
Täheldati, et 2020/2021. õa kokkuvõttes ei ole eraldi välja toodud HEV õpilastega seoses tehtud
ettekirjutust. T. Artma märkis, et see HEV õpilastega seotud kokkuvõte oli kevadel saadetud kooli
hoolekogule eraldi lingina ja kool lisab selle 2020/2021. õa kokkuvõtte juurde.
Toimus arutelu õpilasvõistluste ja olümpiaadide teemal. M. Uppin selgitas, et seoses COVID-19ga on
enamus olümpiaade ära jäänud või on osaliselt toimunud oma koolides või veebis. Õpilased osalevad
olümpiaadidel ja erinevatel ainepäevadel suurima hea meelega. Spordivõistlused olid sisuliselt kõik
ära jäetud.
Hoolekogu liikmed kiitsid eelmisel aastal korraldatud digiõpet, kõik tunnid toimusid tunniplaani alusel
ning kõik toimis väga hästi.
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks.
3. Laagri Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine õppekava ja selle muudatuste
kohta
Õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 17 lõige 2, mille kohaselt kooli õppekava ja selle
muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule.
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrus nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 24 lõige 4, mille
kohaselt kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks
hoolekogule.
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M. Uppin andis ülevaate täiendustest ja muudatustest kooli õppekavas.
Õppekavas täiendati ja muudeti muusika ainekava. Lisatud on kohustuslikud ühislaulud (mida
õpilased peavad kooliastmete lõpuks peast teadma).
Täpsustatud on kõigi kooliastmete õppesisu ja õpitulemused – see tähendab mida ja millises
klassis (kooliastmes) õpetada ja mida õpilased peavad teadma-oskama klassi (kooliastme) lõpuks.
Lisatud kohustuslikud ühislaulud.
Varem olid õpetajad teinud valiku ühislauludest, nüüd lisati kõik kohustuslikud ühislaulud.
Lisatud kohustuslikud ühislaulud I kooliaste:
Eesti Vabariigi hümn (koorilaul „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“; F. Pacius)
Laagri Kooli laul (A. Vahisalu)
„Mu koduke" (A. Kiiss)
„Tiliseb, tiliseb aisakell" (L. Virkhaus)
Lastelaulud:
„Kevadel" (Juba linnukesed ....)
“Lapsed, tuppa!”
“Kevadpidu“
“Teele, teele, kurekesed“
Lisatud kohustuslikud ühislaulud II kooliaste:
Eesti Vabariigi hümn (koorilaul „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“; F. Pacius)
Laagri Kooli laul (A. Vahisalu)
“Eesti lipp” (E. Võrk)
“Kas tunned maad” (J. Berad)
“Kui Kungla rahvas” (K. A. Hermann)
“Mu isamaa armas” (Saksa rahvalaul)
“Meil aiaäärne tänavas” Eesti rahvalaul
“Püha öö” (F. Gruber)
Lisatud kohustuslikud ühislaulud III kooliaste:
Eesti Vabariigi hümn (koorilaul „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“; F. Pacius)
Laagri Kooli laul (A. Vahisalu)
„Jää vabaks, Eesti meri“ (V. Oksvort),
Eestlane olen ja eestlaseks jään“ (A. Mattiisen)
“Mu isamaa on minu arm” (G. Ernesaks)
”Laul Põhjamaast” (Ü. Vinter)
”Saaremaa valss” (R. Valgre)
”Kalevite Kants” (P. Veebel)
”Oma laulu ei leia ma üles” (V. Ojakäär)
Täpsustati kõigi kooliastmete õppesisu ja õpitulemused:
Õppesisu - mida millises klassis (kooliastmes) peab õpetama.
Õpitulemused - mida peavad õpilased millises klassi (kooliastme) lõpuks teadma.

3

Hoolekogu arutas õppekava muudatused läbi ja esitas arvamuse Laagri Kooli õppekava
muudatused heaks kiita.

4. KiVa Laagri Koolis (A. Pärisalu, KiVa tiimi esindaja)
Kuulati
A.Pärisalu
Eelmisel õppeaastal oli 19 KiVa tiimi poole pöördumist, millest 13 võttis tiim kiusamisjuhtumitena
lahendamisse. Distantsõpe ei toonud kiusamisjuhtumite kadumist, tuli tegeleda teist tüüpi
kiusamistega, näiteks küberkiusamisega.
Kõik KiVa tiimi poole pöördumised ei ole olnud kiusamisjuhtumitena lahendatavad, vaid ühekordsed
konfliktid, tülid vms.
Kiusamisjuhtumitena käsitleme ikka kahjustavat käitumist või alandavat kohtlemist, mis on korduv,
tahtlik ja suunatud kaitsetu või nõrgema isiku vastu. Pigem on kiusamine rõhuva suhte väljendus, võimu
ja tugevuse kuritarvitamine.
Laagri Koolis näeme programmi vajadust kiusamise vähendamise abivahendina ja selle ennetamiseks
on kasutusel KiVa vestid, klassijuhatajatundides käsitletakse KiVa teemasid, toimuvad ühisüritused
(näiteks spordinädalal tegevused 1. klassidega, sõbrapäev, ülemaailmne kiusamisvastne päev jne) ning
nii õpetajaid kui kooli muud personali koolitatakse regulaarselt. Kiusamise toimudes on KiVa tiim see,
kelle tööks on kiusamise põhjustatud negatiivsete mõjude minimeerimine ja ülesandeks viia õpilane
mõistmiseni, et nad saavad ise olukorda muuta. Enamasti leiavad õpilased ise vestluste käigus
olukorrale lahenduse.
Kui koolis on märgatud kiusamisjuhtumeid, siis vajadusel teavitatakse sellest KiVa meeskonda, kes
räägivad olukorrast nii kiusatud õpilaste kui ka kiusamises osalenud õpilastega, viivad läbi regulaarseid
järelvestluseid ning annavad ka kodudesse teada, et õpilastega on vesteldud.
Programmi küsitlused ja ka Soomes tehtud katsetused on näidanud sekkumisvestluste suurt tõhusust.
Lapsevanematele on programmiga seoses jagatud ka juhendav õpik lapsevanematele, mis on
kättesaadav ka internetis https://data.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/.
Programm rõhutab ka grupi olulisust kiusamise märkamisel ja sellega tegelemisel. Enamik lapsi ei kiida
kiusamist heaks, kuid paljud ei julge siiski sekkuda. Gruppi käsitlevad teemad on ka tundides sees.
Programmi tõhusust mõõdetakse iga-aastaste anonüümsete veebipõhiste õpilasküsitlustega. 2020.
aastal me küsitlust seoses distantsõppega läbi ei viinud, kuid sel kevadel vastas sellele 827 Laagri Kooli
õpilast.
Küsitlus näitas, et igas lennus on mitmeid küberkiusamise all kannatavaid õpilasi. Näeme aina rohkem
sotsiaalmeedia kasutamist, kuigi vanuseliste piirangute tõttu kõikidel õpilastel kontosid olla ei tohiks.
Oleme KiVa-tiimiga märganud, et küberkiusamise juures on oluline vanemate roll, kellel võiks olla
lastega nii usalduslik suhe, et nad on teadlikud, mis erinevatel kontodel toimub. Tihti on vanemad
aktiivsed märkajad, sekkujad ja vajadusel ka KiVa teavitajad.
III kooliaste alustas eelmisel aastal esmakordselt uue programmi osaga ning küsitlus näitas, et võrreldes
Eesti keskmisega on meie koolis vanema astme seas kiusamise alla kannatajaid vähem.
Küsitlusest saame ka välja tuua, et õpilased teadvustavad ise hästi, mis on kiusamine ja oskavad ka ise
enda käitumist analüüsida ning tunnistavad ka küsitlustes ausalt kui nad on kiusajad. Kõrgemad näitajad
selle kohta tulid esimesest kooliastmest, mõnevõrra ka kolmandast.
Kiusatute poolest näeme samuti, et kooli madalas astmes on neid rohkem.
4

Küsitlus kinnitas ka koolis nähtavat probleemi, et palju on füüsilist suhtlust, mis võib olla kaaslastele
ebameeldiv. Samuti tajuvad õpilased seksuaalsuse või kehaga tehtud märkuste ebameeldivust, eriti just
vanemas kooliastmes.
Kiusatud tunnevad ka tõrjutust ning seda peegeldab ka üksildustunne, mida II ja III kooliastmes
keskmiselt 7% õpilastest tunnevad. Tõrjutusega võitlemisel on oluline osa ka kodusel keskkonnal. Kui
kodudes on eeskujuks tolerantne ja sõbralik õhkkond, näeme seda ka koolis. Kahjuks kui kodudes
tolerantsus au sees ei ole ning avatult arutatakse, et mõne grupi või kaaslasega ei tohiks või pole sobiv
suhelda, siis kandub see halvustav suhtumine ka kooli.
Positiivsena saab välja tuua, et küsitluse järgi peavad õpilased kooli õhkkonda suhteliseks heaks. Skaalal
nullist neljani on keskmine tulemus üle kolme.
Kiusamisjuhtumitega seoses saab alati suhelda Laagri Kooli KiVa-tiimiga kirjutades meilile
kiva@laagrik.edu.ee, Stuudiumis grupile KiVa Tiim Laagri Koolis. Lisaks on teavituslehed KiVa-tiimi
postkastide juures (Veskitammi tn majas turvaruumi juures ja raamatukogus; Möldre majas infolaua
juures). Laagri Kooli KiVa tiimi kuuluvad Marion Maasikas, Aivi Pärisalu, Ly Reiman, Kristiina Jõeste, Tiina
Veider, Kersti Schamardin, Kady Henk.
Arutleti, kas mõni juhtum jäi ka lahendamata eelmisel õppeaastal, kas küsitlused on anonüümsed ja
kool reaalselt ei teagi milliste õpilastega on tegemist. Kas metoodika põhiselt peaks KiVa tiim midagi
ette võtma küsitluses välja tulnud nö riskirühmadega?
A.Pärisalu ütles, et ei ole olnud selliseid juhtumeid, mis jäävad lahenduseta, oleme ära lõpetanud kõik
juhtumid selliselt, et mõlemad osapooled on rahul.
Küsitlused on anonüümsed ja KiVa tiim on kursis õpilastega, kellel silma peal hoida. KiVa tegutseb välja
töötatud metoodika alusel. Hetkel puudu Eesti sihtasutuselt tagasiside meie esitatud andmetele.
Hoolekogu tänab Laagri Kooli Kiva tiimi hea töö eest.
T. Artma tänas, et kogu KiVa tiim ja nende tegevused toetuvad hästi toimivale meeskonnale, nad on
aktiivsed, nad teevad head koostööd omavahel ja kõikide õpetajatega.
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks
5. Liikuma Kutsuv Kool
T. Tabor andis ülevaate, mida tuleks võiks koos kooliga ellu viia-rajada, seoses mugavamaks ja
turvalisemaks liiklemiseks.
T. Artma andis teada, et kool on esitanud taotluse liikumisega liitumiseks, uusi liikmeid võetakse vastu
jaanuaris. Lapsevanemate esindajana liitub töörühmaga T. Tabor.
Toimus arutelu.
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks
6. Koolielu puudutavad teemad
Lapsevanemate esindajatele saadetud teemad, mille arutamist hoolekogu koosolekul on esindaja
pidanud vajalikuks. Osa küsimustest on edastatud koolile, sest hoolekogu ei saa vastata koolile
esitatud küsimustele.
6.1 Ujula hügieen
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Hoolekogu liikmele on märku antud, et õpilastele on tekkinud soolatüükad ja lapsevanemal on alust
arvata, et need on tekkinud peale seda kui käiakse ujulas. Ujulas ei nõuta plätusid ega desinfitseerita
jalgu.
T. Artma julgustab vanemaid sellest otse kooli teavitama ning täpsustas, et pesemine enne basseini on
kohustuslik, desinfitseerimisjaam on olemas ja jalavanni läbimine enne basseinisaali on kohustuslik.
Samas ei ole välistatud soolatüükaid põhjustava bakteri levik üheski ujulas, hügieenireeglitest tuleb
kindlasti kinni pidada.
6.2 Tualettide hügieen
Lapsevanema väitel on kooli peamajas olnud mõnda aega murekohaks tualettide puhtus. Võib arvata,
et osad õpilased ei kasuta tualettruume sihipäraselt.
Toimus arutelu.
Kool jälgib puhtust, kuid sihilike rikkumiste avastamine ei pruugi toimuda koheselt. Ligi tuhande
õpilasega koolihoones tuleb arvestada, et tegemist on ühiskasutatavate tualettidega. K. E. Ausi sõnul
ei jäänud temale kooliajast muljet, et see oleks probleem.
6.3 Esmaspäevaks planeeritud kontrolltööd
Lapsevanema sõnul on probleemiks kontrolltööd, mis on planeeritud esmaspäevaks.
T. Artma ütles, et esmaspäevaks ja reedeks üldjuhul ei planeeritagi kontrolltöid, erandiks on need,
kelle ainetunnid toimuvadki ainult esmaspäeval või reedel. Seda reguleerib ka vastav sotsiaalministri
määrus.
6.4 Haigetel lastel võimalus osaleda koolitundides MS Teamsi kaudu
Hoolekogult palutakse võimalust osaleda koolitundides kodus oleval haigustunnustega/haigel õpilasel
Teamsi kaudu.
T. Artma selgitas, et kui lapsevanemal on soov, siis koolil on olemas valmidus õpilasi kaasata MS
Teamsi kaudu tundi. See tuleb konkreetsel juhul kokku leppida klassijuhataja ja aineõpetajatega, et
millistes tundides see vajalik ja mõistlik on.
6.5 Koolivormi polo särgid
Hoolekogule anti teada, et koolivormi polo särgid ei ole piisavalt kvaliteetsest materjalist ja lõige ei
sobi kõikidele kehatüüpidele ning teatud tervise probleemidega lastel tekitab nahaärritust.
Lapsevanemate esindajad ja vilistlane täpsustasid, et koolivormi polo särgi asemel saab kanda
puuvillast triiksärki.
Kool suunab kõik koolivormiga seotud küsimused koolivormi tootja esindajale Cristine Russowile
56603635, cristine@russowtextile.ee.
6.6 Ventilatsioon koolis
T. Tabor uuris, kas vallale ventilatsioonisüsteemide parendamiseks eraldatud raha on olnud tarvis, et
kool saaks ventilatsiooni süsteemid üle vaadata, korrastada, parandada.
T. Artma selgitas, et ventilatsioonisüsteeme on koroonaajal tihedamini puhastatud. Lisaraha vallast ei
ole kool küsinud. Tunnetuse järgi on kehvem ventilatsioon peamaja keeletiivas, millele on mõõtmised
just teostatud, tulemusi koosoleku ajaks veel ei ole.
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6.7 Õpilaste arvust klassis
Lapsevanem uuris hoolekogult, kas eriklasside ja tavaklasside tunde ühiselt läbi viies rikutakse
seadust, sest laste arv on sel juhul suurem kui 24.
T. Artma selgitas, et piirarv 24 on kehtestatud klassikomplektile, mitte koos õppivatele õpilastele. Kui
mitu klassi koos õpivad, siis on tegemist õppe korraldusega, mitte õpilaste arvu suurendamisega ühes
klassis. Järgida tuleb tervisekaitsenõudeid, mida kool ka järgib. Eriklasside õppekorraldusel tuleb
arvestada kaasava hariduse põhimõtet ja kaasata neid võimalikult paljude tegevuste puhul
tavaklasside tundidesse.
Õppekorralduslikult toimuvad ka mitmed teised tunnid ühiselt, sealhulgas näiteks loenguvormis tund
kahele suurele klassile korraga (48 õpilast koos).
Toimus arutelu.
Hoolekogu pidas kaasava hariduse põhimõtete järgimist vajalikuks.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 20.07.

Tormi Tabor
hoolekogu esimees

Vilja Trei
protokollija

7

