LAAGRI KOOL
KOOLI NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Laagri

30. jaanuar 2013 Nr 35

Algus kell 18.00
Osalesid Laire Piik (1. kl), Raul Malsub (4. kl), Meelis Saaresalu (5. kl), Kaido Kaare (6. kl),
Marge Vellesalu-Murik (7. kl), Argo Koppel (9.kl), Toomas Artma (õpetajate esindaja), Jaana
Randla (õpetajate esindaja), Liina Saaremäe (õpetajate esindaja)Taigur Tooming (huvikooli
direktor), Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja)
Kutsutud külaline Maris Uppin
Puudusid Rainer Kruusement (2. kl), Kristian Kaljumäe (3. kl), Maili Kaleininkas (8.kl),
Aavo Sõrmus (vallavolikogu esindaja), Viktor Juhanson (kooli direktor), vallavalitsuse
esindaja
Koosolekut juhatas Meelis Saaresalu, protokollis Toomas Artma
Päevakord:
1. Laagri Kooli 2013. a eelarve (T. Ilp)
2. Laagri Kooli hindamisjuhendi muudatused (õppealajuhataja M. Uppin)
3. Talvelaager (T. Artma)
4. Huvialakooli logo kinnitamine (T. Tooming)
5. Kooli juurde fondi loomisest (T. Artma)
6. Kohapeal algatatud küsimused
Otsustati:
1. OÜ LHSK juhataja Tõnis Ilp andis ülevaate Laagri Kooli 2013. a eelarvest. Kooli
eelarve moodustab kogu OÜ eelarvest 75%. Eelarves ei ole sellest aastast enam
kajastatud toitlustust, mis käib nüüd otse valla eelarvest. Ka tasustab vald otse OÜ
spordihoone eelarverida kooliõpilaste sporditegevuse eest. Kooli eelarves on
suurenenud palgakulu – õpetajate palk on tõusnud, tundide arv suurenenud. Kogu
eelarve on suurenenud seoses kooli suurenemisega. Laagri Kooli õpilaskoha
maksumus on 91€. Tulud koosnevad peamiselt valla sihtfinantseeringust ja vähesel
määral rendituludest, spordihoone müügituludest ja teiste omavalitsuste poolt
makstavatest õpilaskoha tasudest.
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
2. Õppealajuhataja Maris Uppin tutvustas kooli hindamisjuhendis tehtud muudatusi.
Muudatused on täpsustava iseloomuga. Täpsustatud on käitumishinde ja hoolsuse
hinde puhul klassijuhataja poolt arvesse võetavaid tegureid. Hinne ei moodustu
aineõpetajate hinnete aritmeetilisest keskmisest. Nõukogu nõustus muudatustega ja
võttis informatsiooni teadmiseks.
Marge Vellesalu-Murik tegi ettepaneku, et I kooliastmes võiks õpetajad panna kõik
hinded ja märkused lisaks e-päevikule ka paberpäevikusse. Maris Uppini sõnul on see

ka juba praegu soovituslik olnud ja lubas seda õpetajatele veel üle rääkida. Toimus
arutelu.
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
3. Huvijuht Toomas Artma andis ülevaate talvelaagrist. Talvelaagri info on koondatud
eraldi kodulehele, mis on spetsiaalselt talvelaagri ajaks tehtud. Samal lehel on olemas
ka spordivarustuse turg. Toimus arutelu suusatundide teemal. Nõukogu toetab
suusatundide toimumist koolis ja nõukogu liikmed tegid erinevaid ettepanekuid,
kuidas õpilasi suuskadele saada.
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
4. Huvikooli direktor Taigur Tooming tutvustas huvikooli logo nö digiversiooni ja
plaane, mis sellega veel edasi tehakse. Nõukogu liikmed andsid mõtteid, kuidas võiks
logole veel viimast lihvi.
Nõukogu otsustas, et logoga tuleks edasi tegeleda ja päris lõplik versioon võiks ehk
järgmisel korral nõukogusse lõplikuks kinnitamiseks tulla.
Marge Vellesalu-Murik tegi ettepaneku, et huvikoolis võiks toimuda lisaks veel ka
tasulised põhikooli lõpueksamiteks ettevalmistamise tunnid ja muud kooli
õppetegevust toetavad tasulised teenused. Huvikooli direktor kaalub nimetatud
ettepanekute võimalusi.
5. Huvijuht Toomas Artma andis lühiülevaate seniarutatust ja mõtetest seoses fondi
loomisega kooli juurde. Kuna täpsemad mõtted said kirja direktori paberile, siis oleks
mõistlik seda teemat eraldi arutleda siis, kui direktor on taas majas. Meelis Saaresalu
tegi ettepaneku, et võiks ehk täiesti eraldi koosoleku teha, millel saaks osaleda kõik
asjast huvitatud nõukogu liikmed.
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
6. Kohapeal algatatud küsimused
• Raul Malsub uuris, kuidas on koolis lood vägivallaga (meedias on hetkel
tõstatatud teema, kus õpilased kiusasid ühes koolis õpetajat) ja kuidas kool
toimetab vägivalla ennetamisega. Toimus arutelu. Meelis Saaresalu tegi
ettepaneku, et koolis võiks kasutada nii vägivalla ennetamiseks, kui ka muude
sõnumite õpilaseni viimiseks tuntud tegelasi. Nõukogu liikmete hinnangul on
vägivald Laagri Koolis teiste koolidega võrreldes kontrolli all ja kogu kooli
personal peab oluliseks sekkumist igasugusesse tegevusse, mis võib viia
edasise vägivallani. Toimus arutelu.
• Laire Piik soovis arutleda kooli arengukavas kajastatud põhiväärtustest ja
sellest, kas ja kuidas need jõuavad õpilasteni. Laire Piik tegi ettepaneku, et
muuta arengukavas põhiväärtuste sõnastusi nii, et õpilased neist kergemini aru
saaks. Nõukogu liikmed leidsid, et eesmärgiks ei peaks olema see, et õpilased
teavad põhiväärtusi, vaid see, et õpilased tegutseksid vastavalt põhiväärtustele.
Selle nimel õpetajad vastavalt arengukavale toimetavadki. Toimus arutelu.
Veel uuris Laire Piik, kas ja kuidas on kooli õpetajad kasutanud nn õhinapõhist
õpet. Toimus arutelu.
• Kaido Kaare uuris, et kuidas on põhimõte nende õppevahendite osas, mille eest
on vanematelt tasu võetud. Kas selle summa eest soetatud vahendid ei peaks
olema kogu aasta tarvis? Talle teada oleval juhul paluti lapsevanematel uuesti
osta guaššvärvid, kuigi nende eest tuli tasuda nö õppevahendite arvega. T.
Artma vastas, et sellisest olukorrast ei ole OÜ juhid teadlikud ja põhimõte
peaks siiski olema selline, et sama asja eest enam uuesti tasuma ei pea. Tõnis

Ilp lisas, et järgmisel õppeaastal on soov planeerida õppevahendid OÜ
eelarvesse ja lapsevanematel enam seda siis tasuda ei tule.
Järgmine koosolek toimub 24. aprill kell 18.00.
Koosoleku juhataja lõpetas istungi.
Koosolek lõppes kell 20.40

Meelis Saaresalu
koosoleku juhataja

Toomas Artma
protokollija

