LAAGRI KOOL
KOOLI NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Laagri
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Algus kell 18.00
Osalesid Laire Piik (1. kl), Raul Malsub (4. kl), Kaido Kaare (6. kl), Marge Vellesalu-Murik
(7. kl), Maili Kaleininkas (8.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), Aavo Sõrmus (vallavolikogu esindaja),
Viktor Juhanson (kooli direktor), Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja)
Külalised Merike Terepson (õppealajuhataja), Iveta Jürisson (muusikaõpetaja), Andres Laisk
(vallavanem)
Puudusid Rainer Kruusement (2. kl), Kristian Kaljumäe (3. kl), Meelis Saaresalu (5. kl),
Koosolekut juhatas Argo Koppel, protokollis Toomas Artma
Päevakord:
1. Tasemekoori moodustamisest koolis (Viktor Juhanson)
2. Õpilaspiletitest (Viktor Juhanson)
3. Kooli uue tiiva ehitusest (Tõnis Ilp)
4. Koolivaheaegadest (Viktor Juhanson)
5. Mittetulundusühingu moodustamine (Viktor Juhanson)
6. Koolivormist (Viktor Juhanson)
7. Huvikooli logo (Taigur Tooming)
8. Kooli põhikirja ja õppekava muudatused (Viktor Juhanson ja Merike Terepson)
9. Kohapeal algatatud küsimused
Arutati:
Kuna koosolekul ei osale nõukogu esimees ega ka aseesimees, siis tegi T. Artma
ettepaneku koosoleku juhatajaks valida 9. klassi esindaja Argo Koppel.
Nõukogu valis koosoleku juhatajaks Argo Koppeli.
Nõukogu tutvus uue vallavalitsuse esindajaga, haridusnõunik Birgit TammjõeTulbiga.
1. Tasemekoori moodustamisest koolis.
Direktor tutvustas plaani luua Laagri Koolis kõrgtasemel laulukoor. Koori hakkaks
vedama selle ala tunnustatud spetsialist, Laagri Kooli uus muusikaõpetaja, Iveta
Jürisson. I. Jürisson selgitas võimalusi ja avaldas arvamust, et nähes koolis õppivaid
õpilasi, on potentsiaali koori loomiseks küll. A. Sõrmus muretses järjepidevuse pärast,
kui koor moodustatakse esialgu 7. – 9. kl õpilastest. I. Jürisson vastas, et ühel hetkel
lõpetavad kõik õpilased kooli, samas aga tulevad nende tuules ja eeskujul järgmised
lauluhuvilised. Nõukogu kiitis plaani heaks.
2. Õpilaspiletitest.

3.

4.

5.

6.

Direktor tutvustas uut õpilaspiletit, mis tuleb alates 2013/2014. õppeaastast koolis
kasutusele. Vanad õpilaspiletid ei vasta enam täiel määral nõuetele ja seega tuleb need
igal juhul välja vahetada. Uus õpilaspilet tuleb plastikkaardile, millele on lisatud
ühistranspordi piletite funktsioon ja millele saab tulevikus lisada veel funktsioone (nt
raamatukogu laenutuskaart jne).
Kooli uue tiiva ehitusest.
T. Ilp tutvustas kooli juurdeehituse kava. Projekteerimine on lõppenud. Ehitamise
hange on välja kuulutatud ja suvel läheb ehitamiseks. Valmimisajaks on planeeritud 1.
veebruar 2014.a. Sügisest alates kuni uue tiiva valmimiseni on koolil aga kitsam, sest
laiendamise käigus kaob ära üks klass praegusest osast. Uue tiiva teisele korrusele on
planeeritud lasteaed viieks aastaks, alles siis tekib koolil vajadus teise korruse ruumide
järele. T. Ilp tutvustas korruste plaane. A. Sõrmus küsis, kuidas on lahendatud
ruumide jaotus ajal, kui alles ehitus käib. M. Terepson vastas, et kindlasti saab see
lahendatud, hetkel ei ole veel see aga täpselt paigas. M. Murik uuris, kas seoses
õpilaste arvu kasvuga ei ole ohtu, et mürafoon ja erinevad riskid tõusevad
ebamõistlikult suureks. T. Ilp vastas, et juurde tekib ka piisavalt rekreatsioonipinda. A.
Laisk lisas, et vallal on soov jätkata nelja paralleelklassiga. Toimus arutelu. A. Sõrmus
küsis, kuidas lahendatakse lasteaia parkimine. T. Ilp vastas, et lasteaiale tuleb eraldi
parkla kooli kõrval olevale aasale. A. Laisk lisas, et lähiajal on kavas koostada
liiklusaudit, et lahendada liiklusega seotud probleemid kooli juures. Nõukogu võttis
informatsiooni teadmiseks.
Koolivaheaegadest.
Direktor esitas kooli seisukoha, et ühte koolivaheaega lisaks ei tule. Küll aga on
esialgne mõte, et teha 3. veerandi keskele üks nädal tunnivabaks – nn talispordi või
tervisenädal. Sellesse nädalasse mahuks talvelaager, valla talispordipäev, võibolla ka
üks klassijuhataja poolt organiseeritud projektõppepäev, vabariigi aastapäev (kui
langeb tööpäevale). Toimus arutelu. Nõukogu toetas plaani.
Mittetulundusühingu moodustamine.
Direktor tutvustas eelmisel (erakorralisel) koosolekul arutatud MTÜ põhikirja ja
asutamislepingut. Toimus arutelu, kas asutajateks ja juhatuseks peaks olema kooli
poolelt inimesed või lapsevanemad. Lapsevanemate esindajad otsustasid, et asutajad ja
juhatuse liikmed on kooli personali liikmed. Asutajateks võiks olla direktor ja iga
vanuseastme üks õpetaja. Toimus arutelu. See seisukoht edastatakse kooli personalile
arutamiseks. Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
Koolivormist.
T. Artma informeeris nõukogu, et koolivormi tootja ei saa lähetuse tõttu koosolekul
osaleda, küll aga palus tootja esitada küsimused ja kool edastab need tootjale
kirjalikult. Toimus arutelu teemal, millised arengud või muutused võiks koolivormi
osas aset leida. Leiti, et ehk tuleks kaasajastada nt tüdrukute pükste lõikeid, särke jne.
A. Sõrmus küsis, miks on pükste värv just tumesinine. M. Kaleininkas vastas, et üks
põhjustest oli see, et meie vorm ei kattuks RAM kooli vormiga, RAM kool on Laagri
Kooli vormitootjale sllesisulise märkuse teinud.. R. Malsub, küsis, et kas oleks
võimalik poistele tekitada talveks soojad viigipüksid talveks ja õhemad püksid. M.
Kaleinkas palus edastada küsimuse materjalide kohta – millised võimalused
materjalide osas on. T. Artma edastab tekkinud küsimused tootjale. M. VellesaluMurik palus koolil kaaluda, et kas oleks siiski mõistlik minna üle ainult musta värvi
pükstele. Toimus arutelu.
T. Artma edastab tootjale järgmised küsimused:
Millal on viimane tähtaeg vormi osas muudatusi arutada, et järgmisel aastal oleks
võimalik midagi muuta?
Millal on võimalik koolinõukogul kohtuda tootjaga (et saaks arutada tekkinud
küsimusi, k.a. M. Kaleininkase poolt esitatud küsimus)?

7. Huvikooli logo.
Huvikooli direktor tutvustas erinvaid logo variante. Toimus arutelu. Nõukogu leidis, et
logona jääb kasutusele kolm varianti, mida vastavalt kasutuskohale saab valida.
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
8. Kooli põhikirja ja õppekava muudatused (Viktor Juhanson ja Merike Terepson)
Direktor selgitas muutmise põhjust – koolitusloa pikendamise taotluse esitamisel
saadud ministeeriumi soovitused ja ettekirjutused. T. Artma tutvustas muudatusi kooli
põhikirjas. Muutus põhikirjas 7.3.5, kus oli täpsustatud kooli nõukogu liikmete
tagasikutsumise korda. Sama muudatus oli ka seoses direktori tagasi kutsumisega
põhikirjas 7.4.1. M. Terepson tutvustas õppekavas tehtud muudatusi.
Nõukogu avaldas arvamust kiita muudatused heaks.
9. Kohapeal algatatud küsimused
• M. Vellesalu-Murik küsis poiste, tüdrukute ja segaklasside vajaduse ja
suundade kohta. T. Artma selgitas põhjusi, miks koolis nii on, millised on
teadaolevad plussid ja millised on miinused. Kuna viimastel aastatel on
vanemate soovid sisseastumisel muutunud, tuleb koolil intensiivsemalt
analüüsida, kas sama suuna jätkamine on õigustatud. A. Koppel märkis, et
arvamusi on igal juhul erinevaid, kindlasti ei tohiks aga muutusi läbi viia ilma
väga selge sisulise põhjuseta. Alles kooli tulevate laste arvamus ei saa olla
kriteerium, sest sel juhul on tegemist pigem eelarvamusega. M. VellesaluMurik tõi välja ka mõned olemasolevate vanemate arvamused. Toimus arutelu.
T. Artma kinnitas, et kool kindlasti tegeleb selle teemaga aktiivselt.
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
• L. Piik uuris kooli võimaluste kohta väikeklassi avamiseks. Direktor vastas, et
kõik sõltub vajadustest ja eelkõige on tegemist vallapoolse vastava otsusega.
B. Tammjõe-Tulp lisas, et antud teemal ei saa olla ühest vastust, sest vastavate
laste olemasolul vaadatakse iga lapse vajadusest lähtuvalt olukord üle.
• M. Vellesalu-Murik edastas koolile info, et kooli köögipersonal suitsetab kooli
territooriumil. T. Artma lubas, et kool tegeleb probleemiga.

Järgmine korraline koosolek toimub järgmisel õppeaastal, täpne aeg selgub septembris.
Koosoleku juhataja lõpetas istungi.
Koosolek lõppes kell 20.50
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koosoleku juhataja
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protokollija

