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Algus kell 18.00
Osalesid Laire Piik (1. kl), Kristian Kaljumäe (3. kl), Raul Malsub (4. kl), Meelis Saaresalu
(5. kl), Kaido Kaare (6. kl), Maili Kaleininkas (8.kl), Toomas Artma (õpetajate esindaja),
Liina Saaremäe (õpetajate esindaja), Taigur Tooming (huvikooli direktor), Tõnis Ilp (OÜ
LHSK esindaja), Viktor Juhanson (kooli direktor)
Külalised Merike Terepson (õppealajuhataja)
Puudusid Rainer Kruusement (2. kl), Marge Vellesalu-Murik (7. kl), Argo Koppel (9.kl),
Aavo Sõrmus (vallavolikogu esindaja), Jaana Randla (õpetajate esindaja), Birgit TammjõeTulp (vallavalitsuse esindaja)
Koosolekut juhatas Meelis Saaresalu, protokollis Toomas Artma
Päevakord:
1. Poiste-, tüdrukute- ja/või segaklassid Laagri Koolis
2. Kohapeal algatatud küsimused
Arutati:
1. Poiste-, tüdrukute- ja/või segaklassid Laagri Koolis
Direktor tutvustas küsitluste tulemusi, mis on läbi viidud lapsevanemate seas, 9. klassi
õpilaste seas ja õpetajate seas.
1., 3., 6. ja 9. klasside vanemate igaaastase rahuloluuuringu juures oli sel aastal ka
küsimus antud teema eelistuste kohta. Vastanutest 50% eelistas segaklassi, 30%
samasooliste klassi ja 20% vastanutest arvasid, et ei ole vahet.
Õpetajatest 34% olid samasooliste klasside poolt, 40% segaklasside poolt ja 26% ei
omanud eelistust kummagi variandi kohta.
9. klassi õpilaste seas läbi viidi küsitlus andis tulemuse, et õpilased ise eelistaksid
antud hetkel õppida segaklassis.
1. klassi astuvate õpilaste vanemad on viimase kolme aasta jooksul järjest enam
eelistanud segaklassi. Eelistus on tulnud aga nende arvelt, kes varem eelistust ei
avaldanud. Samasoolistesse klassi astuda soovijate arv oluliselt muutunud ei ole.
Direktor refereeris ka mitmeid erinevaid uurimusi, millest saab kokkuvõtlikult välja
lugeda, et ei ühe ega teise poolt ei ole päris üheselt veenvaid eelistusi ka
haridusspetsialistidel. Küll oli mõnevõrra rohkem akadeemilist edu täheldatud
samasooliste klassides, sotsiaalsed oskused aga arenevad üldjuhul paremini
segaklassides.
Direktor tuletas meelde, et varasemalt on eelmise direktori poolt välja öeldud ja ka
Saue valla hariduskonverentsil augustis 2010.a teatatud, et samasooliste klasside üle
saab hinnangut anda siis, kui üks lend on algusest lõpuni läbi käinud. Seda seisukohta
ei ole kool muutnud ja ei näe ka põhjust muuta. Seda enam, et see aeg on peagi käes.
Toimus arutelu. Arutleti muuhulgas selle üle, et kui algklassides ootavad
lapsevanemad koolilt pigem sotsiaalsete oskuste arengut, siis põhikooli lõpus

muutuvad olulisemaks siiski akadeemilised teadmised, mis on aluseks järgnevateks
sammudeks (gümnaasiumi vm haridusasutuse valik).
Toimus ka arutelu selle üle, et mis on praeguse olukorra tekitanud, kus lapsevanemate
ja ka õpetajate eelistused on liikunud rohkem segaklassi eelistuse suunas. Kooli
esindajate sõnul on peamiseks põhjuseks info vähesus antud teemal. Kool tegi alguses
nii õpetajatele kui lapsevanematele koolitusi ja koolitustest saadud teadmiste alusel oli
ka rohkem samasooliste klasside pooldajaid. Kuna viimastel aastatel on aga kool
hüppeliselt kasvanud (õpilaste ja õpetajate arvu poolest) ja sellel teemal pole olnud ka
info jagamist huvipooltele, siis on eelistused liikunud ka enamlevinud süsteemi
suunas.
Nõukogu leidis, et esimene asi, mida kool saaks olukorra lahendamiseks teha, on
lapsevanemate ja õpetajate koolitamine sellel teemal. See annab lapsevanematele
võimaluse põhjendada paremini oma valikuid ja õpetajatele teadmisi samasoolistes
klassides õpetada. Võimalusel tuleb koolitus teha kohe sügisel kogu koolile ja seejärel
igal aastal kõikidele nendele vanematele, kes plaanivad oma last Laagri Kooli panna.
Ka tuleks kaasata klasside komplekteerimisel spetsialistide abi, et nt poisteklassi
satuksid need poisid, kellel on eeldused sellises klassi kiiremale arengule.
Kooli esindajad lisasid, et kuna järgmine õppeaasta on just see, millal on lõpuklassis
Laagri Kooli esimesena esimesse klassi astunud õpilased, siis kujundatakse ka
seisukoht samasooliste klassidega jätkamise või mittejätkamise osas. Et otsus oleks
argumentidel põhinev, plaanib kool kaasata Tallinna Ülikooli ja vastavad spetsialistid
hariduse ja psühholoogia valdkonnast.
Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks ja nõukogu esimehe sõnul on nõukogu
jätkuvalt nõus oma jõu ja nõuga abiks olema oluliste teemade juures.
2. Kohapeal algatatud küsimused
• Kaido Kaare märkis, et suve algusega on koolimajja ilmunud sipelgad. Toomas
Artma ütles, et antud teema on halduspoolele edastatud ja sellega tegeletakse.
Tõnis Ilp lisas, et juba on tõrjet tegemas vastav ettevõte, kelle abiga loodetakse
probleemist lahti saada ja edaspidi seda ka ennetada.

Koosoleku juhataja lõpetas istungi.
Koosolek lõppes kell 19.40
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