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Hoolekogu kinnitas koosoleku päevakorra ühehäälselt 
 
1. Laagri Huvialakooli 2021/2022 õppeaasta kokkuvõte 

 
Taigur Tooming tegi kokkuvõtte 2021-2022 õppeaastast. 
 
Esimesena oli fookuses õpilaskohtade arv. 
 
Taigur Tooming: Kõige enam on õpilaste arv vähenenud ujumisringis (u 20)  ja robootikas (u 20). 
Põhjust ei oska öelda, ilmselt on õpilased valinud mõne teise ringi ja robootika kolmandasse 
kooliastemetesse ei ole lapsi palju juurde tulnud.  
Kasvanud on Astra lauluring,  5 õpilaselt 19-le.  
Sõna võttis Margit Ots:  
Kas põhjus võib olla ka majanduslik? 
Taigur Tooming:  
Põhjus võib olla ka majanduslik pool ja kindlasti ka COVID Periood.  
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Robootikas on lapsed lahkunud ka vanuse poolest, vanemaid õpilasi pole nii palju juurde tulnud. 3 
kooliastmes on enamus lapsi juba kooli lõpetanud ja sisse on jäänud paariaastane tühimik.  
Sõna võttis Toomas Artma:  
Ilmselt sõltub see ka toimunud üritustest, neid pole koroona tõttu toimunud. 
Sõna võttis Argo Koppel:  
Summa summaarum, kui palju on õpilaste arv vähenenud? 
Taigur Tooming:  
U 80-100 last, teistes huvikoolides on langus u sama, 100-150 last.  
Sõna võttis Toomas Artma:  
Õpilaskohtade seisukohalt ikkagi vähe.  
 
Teisena oli fookuses ARNO keskkonna käivitumine. 
 
Taigur Tooming: 
Oluliseks pean ARNO keskkonna käivitumist. Tegime eraldi arendusi, käivitus kestis 6 kuud, 4 kuud on 
kohanemist, probleeme on olnud, tänaseks on keskkond ilusti käivitunud, töötab, hea et liitusime, hea 
hallata, info liigub. Plaan on edasi arendada, et ARNO-st liiguksid andmed otse Stuudiumi keskkonda, 
vajalik on ühtlustada. See sõltub Stuudiumist, suhtlemine sel teemal käib. 
 
Kolmandana oli fookuses koostöö huvigruppidega. 
 
Koostöös huvigruppidega on vajalik ürituste korraldamine, see toob lapsi juurde, saame avada uusi 
treeningrühmasid, lapsed saavad edasi liikuda järgmisesse rühma.  
Kindlasti on vajadus Saue Riigigümnaasiumi võimla kasutamise järele. Kahjuks ei saa seda kasutada 
enne kella 16.00, sest gümnaasiumi osal lõpevad tunnid hiljem kui põhikoolil.  
Kokkuvõtteks võib öelda, et on õppeaasta on möödunud kenasti. Probleeme oli näiteks  juhendaja 
haigestumise korral asendaja leidmisega. 
Õpetajate palgatõusuks ja õppejuhi ametikoha loomiseks võimalusi ei leitud.  
 
2. Hoolekogu liikmete poolt algatatud teemad 

 
Sõna võttis Argo Koppel: 
Milline on õpetajate kaadri voolavus? Võrkpallis õppeaasta jooksul kolmas treener. 
Taigur Tooming:  
Esimene treener siirdus välismaale mängima. Teine treener sai koha Eesti koondisesse. 
Spordiringidesse treeneri leidmine on üldiselt väga keeruline.  
Sõna võttis Argo Koppel: 
Kaadri voolavus laiemaks probleemiks teistes huvirngides ei ole?  
Taigur Tooming:  
Ei ole.  
 
Sõna võttis Toomas Artma: 
Kuidas on mõjutanud huvikooli need ringid, mis ei ole huvikooli all, jalgpall, taekwando? 
Taigur Tooming: 
Taekwando äraminek oli ootamatu, ebameeldiv seis tekkis. Uuest õppeaastast on uus klubi olemas. 
Sõna võttis Argo Koppel: 
On neid veel? 
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Sõna võttis Toomas Artma: 
Möldre majas on nö vaba turgu: eelkool, korvpalliklubi Nord, Anne Adamsi lauluring küll lõpetas 
tegevuse, mõned ikka on.  
Taigur Tooming: 
Carolina tantsuklubi vähe reklaami teinud ja seetõttu ka vähem lapsi. Minu Tantsukooli rühmad on 
enamasti kenasti komplekteeritud.  
Veskitammi ja Möldre lasteaed tulid ringide sooviga juurde. Plaan on lasteaeda tuua robootika, siis 
peaks juhendaja saama täiskoha, see peaks olema jätkusuutlik, laps alustab lasteaias ja saab kuni 
põhikooli lõpuni tegeleda robootika ja programmeerimisega.  
Sõna võttis Toomas Artma: 
Vaja oleks õpetaja Maile kedagi kõrvale.  
Taigur Tooming: 
Jah, siis ei saa aga inimest käsunduslepinguga tööle võtta, inimesed soovivad töölepingut. Siis peaks 
olema ka koostöölepingud lasteaedadega, näiteks 5a, siis oleks kindlus kõigil osapooltel.  
 
Sõna võttis Argo Koppel:  
Kas on ka Ukraina lapsi, kellele peaks huvikoolis midagi pakkuma? 
Sõna võttis Margit Ots: 
Suurt nõudmist ei ole. Me oleme otsinud neile personaalselt, vastavalt vajadusel (n:iluvõimlemine). 
 
Sõna võttis Toomas Artma: 
Mis ringid käima ei läinud?  
Taigur Tooming: 
Trummi- ja kitarriring Möldre majas, Piret Puusta lauluring lõpuks ikka läks käima. Torupilliring ei 
läinud käima, õp Tarmo Kivisillal pole aega ja vist väga ka motivatsiooni, olemas on 8 torupilli, neid 
saaks koolitundides kasutada. 
Sõna võttis Margit Ots: 
Äkki Saue muusikakool võtaks õpetamise enda peale ? 
Sõna võttis Toomas Artma: 
Kas Nissi Trollid ei tegele torupillidega? 
Sõna võttis Margit Ots: 
Peab nendelt otse küsima. 
 
Lisarahadest rääkides, siis nendega on kitsas, ülejääke ei tohi jääda, siis vaadatakse, et pole vaja, kõik 
peab minema kasutusse. Vähenes ¼ , riigilt 230 000 asemel 180 000. Eelistatakse  tehnilisi alasid ja 
täppisalasid.  
Taigur Tooming:  
Tööd on alustamas teadusring, see vajab kindlasti õppeamaksu alandamist, hetkel selle õppemaks 36 
eurot. 
Sõna võttis Toomas Artma: 
Kas teadusring tuleb huvikooli alt?  
Taigur Tooming:  
Jah, huvikooli alt. Nagu kokandusringi õpetaja, kes on väga hea leid.  
Sõna võttis Margit Ots:  
Üle valla on kokandusringid väga populaarsed ja rühmad täis.  
 
Sõna võttis Toomas Artma: 
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Seoses riigigümnaasiumiga, kas kaasneb ka uute alade juurdevõtt või kasutatakse lihtsalt võimla 
ruume? 
 
Taigur Tooming: 
Hetkel on peamine eesmärk olemasolevatele ringidele lisaaegade ja ruumide saamine. Näiteks 
kergejõustik, korvpall ja akrobaatika vajavad suuremat ruumi, ka võrkpall, käsipall. Kui on paremad 
treeningtingimused, siis on ka huvi suurem õppetöö kvaliteetsem. 
Sõna võttis Argo Koppel: 
Ampluaa on olemas, ringide juurdetulek hakkab lõpuks jälle pärssima. Kvaliteet on oluline. 
Sõna võttis Toomas Artma: 
Kvaliteet on oluline, ühtlane kvaliteet tagab tipud. Tipud tekivad küll hiljem, aga stardi saaksid nö meilt. 
Arvata on, et 11.-12. kl  õpilased käivad edasi ringides või trennides, kus nad varem käisid. Mõelda 
pigem 10. kl õpilase peale. 
Sõna võttis Argo Koppel: 
Mis alad on 9. klassi õpilaste seas popid? 
Taigur Tooming: 
Ujumine kindlasti. Praegugi käib vilistlasi meie huvikooli  ujumistrennis. Midagi võiks Saue 
Riigigümnaasiumi noortele kindlasti pakkuda.  
Sõna võttis Margit Ots: 
Olete ikka optimistid! Vaadates teiste riigigümnaasiumite kogemust, siis üldiselt gümnasistid 
huvikoolide ringides ei käi, pigem varem valitud trennides ja jõusaalis. 
Sõna võttis Argo Koppel: 
Laagri Kooli 9. klassist Saue Riigigümnaasiumi 10. klassi minek võib aidata, õpilased saaksid jätkata 
kodukohas valitud ringides käimist.  
Taigur Tooming: 
Need võiks olla siis pallimängud ja ujumine.  
Aitäh, järgmise korrani! 
 
 
Taigur Tooming       Jaana Tooming  
Koosoleku juhataja       Protokollija 
 


