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Võtsid osa hoolekogu liikmed:   
Diana Poudel (lapsevanem), Argo Koppel (lapsevanem), Toomas Artma (Laagri Kooli direktor), Tõnis 
Ilp (OÜ LHSK esindaja), Margit Ots (Saue Vallavalitsuse esindaja), Taigur Tooming (huvikooli direktor) 
 
Puudusid hoolekogu liikmed:  
Ülle Vizgirda (õpetajate esindaja), Sten Ingerainen (Laagri Kooli õpilasesinduse esindaja) 
 
Koosolekule kutsutud: 
Merike Raudmann (õpetaja), Annely Laansoo (protokollija) 
 
Kinnitatud päevakord 
 
Hoolekogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 
1. Hoolekogu liikmete tutvustus 
2. Huvikooli hoolekogu töökorra tutvustamine (aluseks huvikooli põhikiri) 
3. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 
4. 2019/2020. õppeaasta koolivaheajad 
5. 2019/2020. õppeaasta käivitamine 
6. Hoolekogu liikmete poolt algatatud teemad 
 
 
1. Hoolekogu liikmete tutvustus 
Taigur Tooming palus hoolekogu liikmetel ennast tutvustada. 
 
2. Huvikooli hoolekogu töökorra tutvustamine (aluseks huvikooli põhikiri) 
Taigur Tooming tutvustas hoolekogu töökorda. 
Hoolekogu ülesanded tulenevad Huvikooli seadusest  
https://www.riigiteataja.ee/akt/13339594?leiaKehtiv ja Laagri Huvialakooli põhikirjast 
https://www.laagrihuvialakool.ee/wp-content/uploads/2019/01/Laagri-Huvialakool-
p%C3%B5hikiri.2019.pdf 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13339594?leiaKehtiv
https://www.laagrihuvialakool.ee/wp-content/uploads/2019/01/Laagri-Huvialakool-p%C3%B5hikiri.2019.pdf
https://www.laagrihuvialakool.ee/wp-content/uploads/2019/01/Laagri-Huvialakool-p%C3%B5hikiri.2019.pdf
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Huvikooli hoolekogu  roll  on  huvikooli  toetav ja  lahendustele  suunatud.  Probleemide  
võimendamine  ei  peaks olema eesmärgiks. 
 
Margit Ots: Kas huvikoolil on oma õpilasesindus?  
Taigur Tooming: Ei ole.  
Margit Ots: Siis tuleks Laagri Huvialakooli põhikirjas teha muudatus ja lisada õpilasesindusele ette 
Laagri Kooli õpilasesindus. 
Taigur Tooming: Teen põhikirjas muudatuse. 
Huvikooli eelnõu projektid kooskõlastatakse huvikooli hoolekoguga. 
 
 
3. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 
Taigur Tooming tegi ettepaneku valida huvikooli hoolekogu esimees ja aseesimees. 
Diana Poudel tegi ettepaneku valida esimeheks Argo Koppel. Kõik osalejad olid ettepanekuga nõus.  
Taigur Tooming tegi ettepaneku valida aseesimeheks Diana Poudel. Kõik osalejad olid ettepanekuga 
nõus. 
Otsustati: Laagri Huvialakooli hoolekogu esimeheks valiti Argo Koppel ja aseesimeheks Diana Poudel.  
 
 
4. 2019/2020. õppeaasta koolivaheajad 
Taigur Tooming rääkis 2019/2020. õppeaasta huvikooli koolivaheaegadest.  
Huvikool lähtub riiklikult kehtestatud koolivaheaegadest. Reeglina koolivaheaegadel tunde ei toimu. 
 
I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;  
II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;  
III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;  
IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;  
V vaheaeg 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a. 
 
Diana Poudel: Kui käiakse näiteks nädalavahetusel võistlustel, kas siis need päevad võiks 
õppepäevadega tasaarveldada? 
Toomas Artma: Selle võiks lepingusse kirja panna. 
Taigur Tooming: Mõne ringi õpilased ei käi kuskil väljaspool kooli. Sellisel juhul kehtivad õpetaja ja 
lapsevanemate omavahelised kokkulepped.  
Argo Koppel:  
Selleks, et väljasõit/võistlus läheks tunnina arvesse, peaksid osalema kõik õpilased. 
Taigur Tooming: Juuni kuu eest õppetasu ei küsita.  
 
5. 2019/2020. õppeaasta käivitamine 
Taigur Tooming rääkis, et ettevalmistused uueks õppeaastaks on juba tehtud. Registreerumine 
huviringidesse on avatud. 
Eelkoolis ja Väikekoolis on juba 60-70 last kirjas. Populaarne on Robootika.  
Pigem registreerutakse ringidesse augustis ja septembris. Septembris ja oktoobris käiakse paljudes 
erinevates ringides, novembriks on valikud tehtud. 
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Argo Koppel: Kas siis on kõigil ka lepingud tehtud? 
Taigur Tooming: Lepingut läheb ennekõike vaja siis, kui lapsevanem õpilase huviringis käimise eest ei 
maksa. Püüame vanematele vastu tulla. Kellel pikemad võlgnevused, helistame ja küsime, miks on 
arved tasumata. 
Diana Poudel:  Kui palju on ringe, millel on ületäituvus? 
Taigur Tooming: Eelkool ja Robootika. 
Kergejõustikus tekib probleem talvel, kui lapsed võimlasse ära ei mahu. 
Diana Poudel:  Neil, kes on eelmisel õppeaastal osalenud ringi töös, peaks olema eelisõigus järgmisel 
õppeaastal samas huviringis jätkata. 
Margit Ots: Kas on selliseid ringe, mis uuel õppeaastal ei jätka? 
Taigur Tooming: Sulgesime Kaberingi. 
Argo Koppel:  Kas kõik huviringid läksid eelmisel õppeaastal käima? 
Taigur Tooming: Laste ja noorte äriõpe (2.-4. klassi õpilastele) ei läinud käima. Kui soovijaid on, siis 
uuest õppeaastast võime selle ringi käivitada. Õpetaja on nõus. 
Mõnes ringis on uuel õppeaastal õpperühmi juures, mõnes on õpperühmi vähem. 
Õpilaskohti on 1230-1250. Piiri ees ei ole. 2019/2020. õppeaastal, alates jaanuarist, on plaanis võtta 
abiline enda kõrvale. Andmetöötlust, aruandeid, eraldi projekte on palju. 
Toomas Artma: Kas huvikooli kodulehel on avatud Pikapäevarühma (tasuline) registreerimine? 
Taigur Tooming: Ei ole. Teen seda. 
Margit Ots: Mis sai kardisõidust? 
Taigur Tooming: Uuel õppeaastal jätkame. Kardiring hakkab toimuma linnas. Kui käima ei lähe, 
makstakse raha tagasi. Ringis osalemiseks peavad lapsed olema Saue valla sissekirjutusega. 
Argo Koppel:  Kui palju Laagri Huvialakooli ringe viiakse läbi väljaspool koolimaja? 
Taigur Tooming: Showtants Nõlvaku, Tuleviku ja Kasekese Lasteaias. Käsipalli jaoks rentisime talvel 
ruume Kuuse Rahvaspordiklubilt. 
Diana Poudel:  Kas on ringe, mis ei lähe käima? 
Taigur Tooming: Keeleringid. Kolm aastat oli hispaania keele ring, enam mitte. 
Margit Ots: Kas ringid on Laagri Kooli kesksed? 
Taigur Tooming: Ei ole. Näiteks jalgpallis ja ujumises on lapsi ka väljastpoolt Laagri Kooli. 
Diana Poudel: Väljastpoolt Laagri Kooli tulijatele seavad piirangu ringide alguskellaajad. 
Argo Koppel: Laagri Kooli kolmandates klassides on seltskonnatants. See ei jätku. Kas kuskil mujal 
saaksid lapsed seltskonnatantsu edasi õppida? 
Toomas Artma: Sakus tegeletakse seltskonnatantsuga kõrgel tasemel. 
Taigur Tooming: Ka meie huvikoolis toimis seltskonnatantsu ring mõned aastad (juhendas Kristina 
Tennokese). Sulgesime ringi, sest huvilisi ei olnud. 
 
 
6. Hoolekogu liikmete poolt algatatud teemad 
Margit Ots: 
Kutsun Taigur Toomingut osalema Saue valla huvijuhtide väljasõidul Pärnusse 14. ja 15. oktoobril 
2019. a. 
Taigur Tooming:  
1) Sellel sügisel teen 2015-2019 (2020) arengukava kokkuvõtte ja valmistan ette uue arengukava.  
2) Järgmine Laagri Huvialakooli hoolekogu koosolek võiks toimuda 2019. a novembris ja teine 
koosolek 2020. a mais. 
Otsustati: Järgmine hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 6. novembril 2019. a kell 18.00. 
Teine koosolek kolmapäeval, 20. mail 2020. a kell 18.00. 
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OTSUSED:  
1) Laagri Huvialakooli hoolekogu esimeheks valiti Argo Koppel ja aseesimeheks Diana Poudel.  
2) Järgmised huvikooli hoolekogu koosolekud toimuvad 6. novembril 2019. a  ja 20. mail 2020. a 
algusega kell 18.00.   
 
 
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 19.25 
 
 
 
Taigur Tooming       Annely Laansoo   
Koosoleku juhataja       Protokollija 
 


