LAAGRI KOOL
KOOLI NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Laagri

09. jaanuar 2012 Nr 31

Algus kell 18.00
Osalesid Agnes Reitsnik (1.s), Raul Malsub (3.p), Kaido Kaare (5.s), Ain Valdmann (7.p),
Argo Koppel (8.p), Marje Eelmaa (direktor), Jaana Randla (õpetaja), Toomas Artma
(õpetaja), Tõnis Ilp (OÜ LHSK), Liivi Siim (vallavalitsus), Aavo Sõrmus (vallavolikogu)
Puudusid Kristian Kaljumäe (2.t), Meelis Saaresalu (4.s), Marge Vellesalu-Murik (6.s),
Meeme Mõttus (9.t), Taigur Tooming (huvikooli direktor),
Koosolekut juhatas Ain Valdmann, protokollis Toomas Artma
Päevakord:
1. Laagri Kooli kodukorra muudatus.
2. Laagri Kooli arengukava tutvustamine
3. Laagri Kooli juurdeehitus
4. Jooksvad küsimused
Otsustati:
1. Kooli direktor tutvustas kooli kodukorra muudatust, mille järgi on kehalisest
kasvatusest vabastatud õpilasel kohustus täita õpetaja poolt antavat teoreetilist
ülesannet. Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
2. Direktor andis ülevaate kooli uuest arengukavast. Nõukogu esimees märkis, et
dokument tuleks keeleliselt üle vaadata ja soovitas mõisteid rohkem lahti kirjutada. Nt
sümboolika, tugistruktuurid jne. Kaido Kaare palus selgitusi juhtkonna mõiste osas.
Direktor kinnitas, et tõepoolest moodustavad juhtkonna kõik kooli töötajad ehk
õpetajad, muu personal ei ole kooli vaid OÜ nimekirjas. Aavo Sõrmus esitas mitmeid
täpsustavaid küsimusi ja toimus arutelu, kui põhjalikult ja lahtiseletatult peaks olema
arengukavas nt väärtused, akadeemilisus jms. Aavo Sõrmus küsis, miks on ühe
õppeainena toodud sisse male. Ain Valdmann vastas, et see on koolinõukogu enda
soov olnud. Eesmärkide püstitamise osas toimus arutelu, kas püüelda maksimumi või
hetkeolukorra paranemise poole. Aavo Sõrmus arvas, et õpilaste tulemusi ei peaks
võrdlema vabariigi keskmisega vaid mõne tugeva kooli tulemustega. Toimus arutelu.
Nõukogu võttis arengukava projekti teadmiseks ja tehtud märkused ja ettepanekud
kaalutakse kooli juhtkonnas läbi ja vajadusel täiendatakse arengukava.
3. OÜ LHSK juhatuse liige Tõnis Ilp tutvustas söökla juurdeehituse kava. Tõnis Ilp jagas
liikmetele joonised kavandatavast hoone tiiva juurdeehitusest, söökla juurdeehitusest
ja söökla juurdeehituse ajakava. Kaido Kaare küsis, kas laieneb ka köök. Tõnis Ilp
vastas, et suurendatakse nõudepesuruumi pindala ja köögitehnika võimsust. Toimus
lühike arutelu.
4. Jooksvad küsimused




Kooli tervisenõukogu koosolekutel ei ole võimalik osaleda Meeme Mõttusel,
uueks liikmeks ei valitud kohalolijatest kedagi. Kool otsib tervisenõukogu
liikme lapsevanemate seast.
Toomas Artma andis ülevaate kavandatavast talvelaagrist 16. – 17. veebruaril.
2. – 3. klassi õpilased on laagris Jänedal, 4. – 5. ja 8. – 9. klassid Nelijärvel ja
6. – 7. klassid Jõulumäel. Laagri kavandatav hind on 29.90€.

Järgmine koosolek toimub18. aprillil 2012 kell 18.00
Koosoleku juhataja lõpetas istungi.
Koosolek lõppes kell 19.55

Ain Valdmann
koosoleku juhataja
Toomas Artma
protokollija

