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Ääsmäe Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 20
Koosolek algas kell 18.45 ja lõppes kell 21.20.
Koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe.
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Krista Tehva, Kairi Sule, Key Smirnova, Siim Valgeväli
(lahkus kl 19.55), Merike Soodla, Siret Saarniit (saabus kl 18.54, lahkus kl 20.45) ja Andro
Õisnurm (saabus kl 19.04).
Puudusid hoolekogu liikmed: Eero Kaljuste ja Aldo Tatter.
Koosolekust võtsid osa: direktor Jaanus Kallion, õppealajuhataja Riina Kink (lahkus kl 19.30)
ja juhiabi Helje Kala.
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Krista Tehva ja protokollis Kairi Sule.
Koosoleku juhatas sisse Krista Tehva, kes tutvustas hoolekogu koosoleku päevakorda.
Päevakord:
1. Üldtööplaan
2. Muudatused õppekavas/tunnijaotusplaanis
3. Kodukorra muutmine
4. 2018.a jõuluüritused
5. Jooksvad teemad

1. Üldtööplaan
R. Kink tutvustas käesoleva õppeaasta üldtööplaani.
Üldtööplaani eesmärgid lähtuvad üldjuhul kooli arengukavast.
Dokument on kättesaadav Ääsmäe kooli kodulehel alajaotuses Dokumendid.
Otsustati: hoolekogu kiitis kooli üldtööplaani heaks ning lisab sinna juurde ka enda tööplaani
2018/2019 õppeaastaks.
2. Muudatused õppekavas/tunnijaotusplaanis
R. Kink tutvustas muudatusi tunnijaotusplaanis.
Dokument on kättesaadav Ääsmäe kooli kodulehel alajaotuses Dokumendid (sisaldub
dokumendis Õppekava).
10.04.2018 koosolekul tegi hoolekogu koolile ettepaneku vaadata läbi õppekava üldosas
sisalduv hindamisjuhendi osa, kuna see tundus liiga üldine. Kool vaatas dokumendi läbi, kuid
otsustas selle muutmata jätta, kuna selliselt tundub hindamisjuhend kompaktsem ning
kergemini jälgitav.
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Õppekavas on täiendatud sõnalise ja numbrilise hinnangu punkti ning kehalise kasvatuse
tunnis viibimise osa vabastuse puhul.
Täpsustatud on ka järeltöö tegemist – uut järeltöö aega ei pea võimaldama, kui õpilane ei ilmu
kohale esimesele kokkulepitud järeltööle.
Kontrolltööde järelvastamise võimalus jääb kord nädalas kokkulepitud klassis järelvaatajaga –
aineõpetajad panevad õpilastele materjalid kontrolltööde järeltegemiseks valmis ning saavad
ise samal ajal õpetada konsultatsioonis teisi õpilasi.
Tunnijaotusplaanis tehti muudatus I kooliastme muusika ja folkloori tundide osas.
Muusikaõpetus ja folkloor liideti ning senise kolme tunni asemel nädalas on nüüd kaks
muusikatundi, mida annavad kaks õpetajat - Merike Suurkivi ja Tiina Selke.
Otsustati: hoolekogu kiitis muudatused õppekavas ja tunnijaotusplaanis heaks.
3. Kodukorra muutmine
Kooli ettepanekul tuleks muuta kooli kodukorra seda osa, mis puudutab nutiseadmete
kasutamist koolipäeva jooksul, kooli territooriumil. Vahetunnid on õpilastele ette nähtud
eelkõige silmade puhkamiseks ning suhtluseks kaasõpilastega. Hetkeolukord aga näitab, et
igal võimalikul juhul on väga suur osa õpilastest vahetunnis oma nutiseadmes.
Toimus arutlelu võimalike lahenduste osas.
Otsustati: hoolekogu tegi koolile ettepaneku muuta kodukorda järgmiselt:
-

1.- 6. kl ei kasuta koolipäeva jooksul nutiseadmeid. Need asuvad vaigistatud häälega
õpilaste koolikotis. Mobiiltelefone võib koolipäeva jooksul kasutada helistamiseks,
kui see on hädavajalik.
7.-9. kl on lubatud nutiseadmeid vahetunnis kasutada vaid kooli poolt kehtestatud nn
nutialal. Ainetundides viibimise ajal on nutiseadmed vaigistatud häälega ning asuvad
õpilaste koolikottides.
Kõikides klassides (1.-9. kl) võib nutiseadmeid kasutada tundides õppetöö eesmärgil,
kui aineõpetaja on andnud vastavas ainetunnis selleks loa.

4. 2018.a jõuluüritused
2017. a jõululaadal kogutud raha eest (1112,25 eurot) on praeguseks hetkeks rippkang kooli
staadionil asuvasse välijõujaama juba paigaldatud. Osaliselt toetas rippkangi soetamist ka
Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA.
Kool on teinud ettepaneku, et sel aastal tavapärast jõululaata ei toimu. Käesoleva õppeaasta
jõulupeoks valmistatakse ette ülekooliline näidend, milles osalevad kõik klassid.
Eelnevatel jõuluüritustel on suure menu osaliseks saanud kohvik ja õnneloos – need töötaksid
ka sel korral. Kohvik avatakse enne etenduse algust ning ka etenduse vaheajal. Samadel
aegadel toimub ka õnneloos. Kohviku organiseerimisega tegelevad lapsevanemad eesotsas
hoolekogu liikmetega. Õnneloosi võiks organiseerida kooli õpilasesindus.
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Kohviku toodete müügist ning õnneloosist laekuv raha kogutakse taas sihtotstarbeliselt kooli
hüvanguks. Konkreetsed ettepanekud, mille jaoks võiks seekord raha kogumine toimuda, teeb
kool hoolekogule käesoleva aasta oktoobrikuu lõpuks.

5. Jooksvad teemad
Teema 1: Kas paberid ja kilekaaned tuleb ümber panna ka töövihikutele?
H. Kala: See ei ole kusagil fikseeritud. Seega, töövihikutele ei ole vajalik pabereid ja kilesid
ümber panna, kuid see ei ole keelatud! Kohustuslik on paberid ja kiled ümber panna
õpikutele.
Teema 2: Eelmisel õppeaastal toimus järjepidev helkurite kontroll. Kas seda võiks ka sel
aastal korrata?
J. Kallion: Jalgrattakiivrite kasutamise kontroll käib praegu igapäevaselt. Kindlasti tuleks ka
sel õppeaastal kontrollida pisteliselt helkurite kasutamist.
Lepiti kokku, et helkurite kontrolli teostatakse pimedamal ajal jooksvalt kooli ja hoolekogu
koostöös.
Teema 3: Kui laps haigestub koolipäeval, siis kes peaks lapsevanemaid teavitama, kas laps
ise või mõni kooli töötaja? Kuidas see protsess toimub?
J. Kallion: Reeglina jõuavad tõsisemad juhtumid direktorini, kes teavitab lapsevanemaid.
Direktori puudumisel teavitab juhtumi juures olev õpetaja või töötaja. Õpilane peaks halvast
enesetundest esmajoones teavitama õpetajat, kelle tunnis ta haigestus või kelle tundi ta peaks
minema.
Ravimeid kooli töötajad õpilastele anda ei tohi.
Lähiajal paigaldatakse kooli elektrišoki aparaat, mis praeguste plaanide kohaselt hakkab
paiknema võimla ja raamatukogu ees fuajees.
Praegusel hetkel ei ole Ääsmäe koolis kooliõde. Selle peaks tagama kooli pidaja, loodetavasti
laheneb probleem lähiajal.
Teema 4: Hoolekogu liige K. Smirnova saatis Saue vallavalitsusse (adressaat Indrek Eensaar)
kirja palvega, et ca 24 last, kes tulevad koolibussiga Maidla poolt, jõuaksid kooli veidi hiljem
kui siiani. Mitu aastat on nad pidanud kõige varem koolis olema ja ootama ca 1h tundide
algust. Vallavalituse poolt tuli vastuseks, et aega hilisemaks ei muudeta. K. Smirnova rääkis
sellest ka Maidla külavanemale, kes omakorda saatis ka kirja valda, et see teema siiski läheks
arutlusse. Varasem kooli jõudmine võiks olla kuidagi piirkonniti kordamööda jaotatud.
Järgmisel aastal tuleb uus hange koolibussi teenust pakkuva firma leidmiseks. Enne seda
hanget tuleks mõelda täpsemalt läbi kõik teenust puudutavad detailid ning anda Ääsmäe kooli
poolt hankeks võimalikult täpne sisend. Hoolekogu küsib vallalt võimalust liituda hanke
koostamise töörühmaga.
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Teema 5: Kus võib laps koolis oma toitu süüa?
J. Kallion: Kindlasti võib oma toitu süüa vana maja 1. korrusel kohviaparaadi juures, laua
taga. Sööklas oma toidu söömise kohta küsitakse üle, kuna see on toitlustaja territoorium.
K. Smirnova: kunagi arutasime teemat, et paigaldada kooli toiduautomaat. Eelmisel aastal
otsis hoolekogu isegi välja firma, mis tooks sellise automaadi, kuhu saame ise valida,
milliseid suupisteid sinna pannakse. Kas see oleks siiski mõeldav?
J. Kallion: Uurime võimalusi ja tingimusi.
Teema 6: H. Kala tegi ettepaneku juurutada Ääsmäe koolis nö lastevanemate klubi (nimi
täpsustamisel). Kooskäimise eesmärk on eelkõige kutsuda ka neid lapsevanemaid kooli, kes ei
osale hoolekogu töös. Oodatud on kõik lapsevanemad, keda huvitab koolis toimuv, kes
soovivad oma nõu ja jõuga koolielu veelgi tõhusamaks/huvitavamaks jne muuta. Tegu oleks
vabas õhkkonnas üritusega, kus tekiks tutvused ning tuleks arutlusele erinevad mõtted ja
ettepanekud. Esialgu on klubi kooskäimise sageduseks mõeldud kord trimestris. Igale
kokkusaamisele on planeeritud kutsuda rääkima külalislektor huvitavatel ning elulistel
teemadel.
Esimene kokkusaamine on planeeritud novembrisse.
Kogu üritus oleks tasuta!

Ääsmäe Põhikooli hoolekogu järgmine kohtumine lepitakse kokku e-posti teel.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Tehva
koosoleku juhataja

Kairi Sule
protokollija
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