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Algus kell 18.00
Osalesid Danel Pärtel (1.kl), Kristian Kaljumäe (4. kl), Raul Malsub (5. kl), Meelis Saaresalu
(6. kl), Kaido Kaare (7. kl), Marge Vellesalu-Murik (8. kl), Maili Kaleininkas (9.kl), Toomas
Artma (õpetajate esindaja), Taigur Tooming (huvikooli direktor), Tõnis Ilp (OÜ LHSK
esindaja), Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja)
Külalised Merike Terepson (õppealajuhataja)
Puudusid Viktor Juhanson (kooli direktor), Jaana Randla (õpetajate esindaja), Liina
Saaremäe (õpetajate esindaja), Laire Piik (2. kl), Rainer Kruusement (3. kl)
Koosolekut juhatas Meelis Saaresalu, protokollis Toomas Artma
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kokkuvõte eelmisest õppeaastast (M. Terepson)
Uue õppeaasta uudised (T. Artma)
Poiste-tüdrukute teemast
Talvisest koolivaheajast (T. Artma)
Huvikooli kokkuvõte eelmisest õppeaastast (T. Tooming)
Huvikooli 2013/2014. õa eesmärgid ja uue õppeaasta käivitumine (T. Tooming)
Kohapeal algatatud küsimused

Arutati:
1. Õppealajuhataja M. Terepson tegi kokkuvõtte 2012/2013 õppeaasta sisehindamisest.
Personalijuhtimise osas oli kaheksa eesmärki, millest seitse eesmärki oli täidetud, üks
mitte. Probleemseks osutus olümpiaadidele minemise motiveerimine vajalike
vahendite puudumise tõttu. Koolitusluba on koolile antud 2013 suve alguses kolmeks
aastaks. Õppe- ja kasvatustegevuse esmärgid said täidetud. Õppealajuhataja andis
ülevaate tasemetööde võrdlusest riigi keskmisega. Laagri Kooli tulemused olid riigi
keskmisega võrdsed või vähesel määral paremad.
Toimus arutelu.
2. Uue õppeaasta uudised.
• Õpilaspiletid. Õpilaspiletite kättesaamine sõltub ühispileti iskustamise
kiirusest, mis on sel aastal suure mahu tõttu aeglane. Loodetavasti on
õpilaspiletid valmis 2. veerandiks, seni on kõikidel soovijatel paberpiletit
pikendatud.
• KUMUga on kool sõlminud koostööleppe, mis võimaldab meie kooli õpilastel
käia neli korda aastas KUMUs erinevatel õppeprogrammidel. Programmid on
vastavalt riiklikule õppekavale koostatud KUMU personali poolt ja on lõimitud
erinevate ainetega.

•

•

Järgmisest õppeaastast on plaan anda õpinguraamatud (või tunnistus) ainult
aasta lõpus, muidu e-päevikus – siis saab hinded välja panna vahetult enne
veerandi lõppu.
Meelis Saaresalu pakkus välja mõtte, et ehk kaaluda paberil tunnistuse välja
andmist algklassides. Või vähemalt neile, kes seda soovivad. Nõukogu oli seda
meelt, et üldiselt on mõistlik minna üle elektroonilisele tunnistusele. Toimus
arutelu.
Tõnis Ilp andis lühiülevaate uue tiiva ehituse kulgemisest. Toimus arutelu.

3. Poiste ja tüdrukute klassidest.
Käesoleva õppeaasta jooksul toimub uuring koostöös Tallinna Ülikooliga eesti keele,
matemaatika ja üldoskuste arengu hindamiseks 9. klassides. Võrreldakse mitmete
teiste Eesti koolidega. Tulemused selguvad kevadel. Lisaks on üks üliõpilane kooliga
kokku leppinud, et teeb oma magistritöö just tüdrukute- ja poisteklasside teemal.
Ettevalmistamisel on meie kooli delegatsiooni õppekäik Inglismaale, et tutvuda
sealsete samasooliste koolidega ja nende õppemeetoditega. Nõukogu toetas plaani
tutvuda Inglismaa koolidega.
Sel õppeaastal on antud teemale rohkem tähelepanu pööratud ja juba on toimunud ka
koolitus lapsevanematele.
4. Talvisest koolivaheajast.
Kuna sel õppeaastal on Vabariigi aastapäev esmaspäeval, siis saab pikema tunnivaba
perioodi sel juhul, kui talvelaager toimub aastapäevale eelneva nädala neljapäeval ja
reedel.
5. Huvikooli direktor andis ülevaate 2012/2013 õppeaastast. Huvikooli direktor andis
ülevaate huvikooli rahuloluuuringust. Toimus arutelu.
6. Huvikooli direktor andis ülevaate alanud õppeaasta eesmärkidest ja plaanidest. T.
Tooming andis ülevaate ringidest, mis on käivitunud ja ringidest, mis on avatud või
avatakse täiskasvanutele. Huvikoolil on olemas oma sümboolikaga tänukirjad ja
diplomid. Plaan on hakata kooli kogunemistel huvikooli tublimaid ka tänama. R.
Malsub palus kaaluda seda mõtet, sest tema hinnangul võib see tekitada
õpilastevahelisi pingeid kui huvikooli õpilasi kiidetakse ja neid, kes samal võistlusel
osalesid aga ei olnud huvikooli nime all võistlemas, ei kiideta. Toimus arutelu.
Lapsevanemate esindajad uurisid, kas huvikooli kaudu on võimalik korraldada ka nn.
eratunde matemaatikas ja teistes ainetes, milles õpilane soovib kooli tunniplaanivälist
tundi. T. Tooming vastas, et see on võimalik, vaja on selleks soovijaid nii õpilaste kui
õpetajate poolt. Õpetajad ei pea olema just Laagri Kooli õpetajad. Toimus arutelu.
7. Kohapeal algatatud küsimused
• Toitlustamisest. Marge Vellesalu Murik ütles, et temani on jõudnud info, et
sööklas valatakse järele jäänud toit üldkatlasse tagasi. Toimus arutelu, mille
käigus jõuti arusaamisele, et õpilaste toit ei saa tagasi katlasse jõuda, sest
õpilased viivad ise oma toidujäägid ja nõud nõudepesuletti. Küll aga võib olla
tegemist nt. supiga, mis on kausiga laual ja mis võidaksda tõesti kokku valada.
See on igal juhul lubamatu ja kool kontrollib, kas sellist tegevust toimub ja
tegeleb võimaliku probleemiga.

Järgmine koolinõukogu koosolek toimub 11. detsembril kell 18.00.
Koosoleku juhataja lõpetas istungi.
Koosolek lõppes kell 20.10

Meelis Saaresalu
koosoleku juhataja

Toomas Artma
protokollija

