LAAGRI KOOL
KOOLI NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Laagri
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Algus kell 18.00
Osalesid Agnes Reitsnik (1.s), Kristian Kaljumäe (2.t), Raul Malsub (3.p), Kaido Kaare (5.s),
Ain Valdmann (7.p), Argo Koppel (8.p), Meeme Mõttus (9.t), Marje Eelmaa (direktor),
Taigur Tooming (huvikooli direktor), Jaana Randla (õpetaja), Toomas Artma (õpetaja), Tõnis
Ilp (OÜ LHSK)
Puudusid Meelis Saaresalu (4.s), Marge Vellesalu-Murik (6.s), vallavalitsuse esindaja,
vallavolikogu esindaja
Koosolekut juhatas Marje Eelmaa, protokollis
Päevakord:
1. Nõukogu esimehe valimine.
2. Laagri kooli 2008 - 2011 sisehindamise aruande kokkuvõte.
3. Kooli kodukorra muudatused.
4. Ülevaade huvikooli tegevusest
5. Jooksvad küsimused
Otsustati:
1. Nõukogu esimeheks valiti Ain Valdmann, aseesimeheks Kristian Kaljumäe. Kooli
tervisenõukogusse valiti Meeme Mõttus. Protokollijaks valiti Toomas Artma.
2. Direktor andis ülevaate kooli sisehindamise aruandest perioodile 2008 – 2011.
Nõukogu liikmed said isiklikuks kasutamiseks kirjaliku kokkuvõtte. Toimus arutelu.
3. Kooli direktor tutvustas kooli kodukorra muudatusi. Lisatud on õpilasele kohustus
kasutada e-päevikus oma isiklikku kontot (8.4), koolis on keelatud (9) võõraste isikute
viibimine õppe- ja kasvatusprotsessis (9.10) ja punkt 19.9.5 ütleb, et õpilase
puudumise fikseerib õpetaja e-päevikus.
Ain Valdmann küsis täpsustust õppeprotseesi mõiste kohta. Direktori ütles, et
õppeprotsess on tund, õppekäik, õuesõppetund ja muud õppega seotud tegevused.
Keelu mõte seisneb selles, et keegi ei saaks sekkuda õppetöösse eelneva kokkuleppeta
ja teadmata kavatsustega. Toimus arutelu ka e-päeviku osas.
4. Huvialakooli direktor andis ülevaate 2011/2012 õa. I veerandi huviringide tegevusest
ja hetkeolukorrast. 31.oktoobri seisuga on huvikoolis 640 õpilaskohta. Kooliealiste
õpilaste õpilaskohtade arv on 519 ja eelkooliealiste õpilaskohtade arv on 121.
Lähtudes Laagri Kooli õpilaste üldarvust (571 õpilast) osaleb huvialakooli
huviringides 31.oktoobri seisuga 62,00 % Laagri Kooli õpilasi. Uute ringidena avati
hispaania keele ring, filmi- ja meediastuudio ring, pillimänguring, kabering, inglise
keel eelkooliealistele lastele (Toome Eralasteaed). Kokku on avatud 32 huvialaringi ja
sealhulgas on uusi ringe kokku 5. Vähese osalejate arvu tõttu suleti inglise keel III
kooliaste, klaasikunstiring, saksa keel, nahakunst ja täiskasvanute kirjakunst.

Populaarsemad huvialaringid: kergejõustik, ujumine, jalgpall, showtants, filmi- ja
meediastuudio, lilleseadering. Täiskasvanutele avati hispaania keele kursus (11
õppurit), kaks keraamika kursust (kokku 18 õppurit). I veerandil võeti kasutusele uus
e-ringipäevik ja toimub huvikooli kodulehekülje arendamine.
5. Jooksvaid küsimusi ei olnud
Järgmine koosolek toimub 9. jaanuaril 2012 kell 18.00
Koosoleku juhataja lõpetas istungi.
Koosolek lõppes kell 20.20.

Marje Eelmaa
koosoleku juhataja
Toomas Artma
protokollija

