
1 
 

 

Ääsmäe Põhikool 

 

07.01.2019 nr 1-4/28 

 

Ääsmäe Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 21 

 
Koosolek algas kell 18.30 ja lõppes kell 20.15. 
Koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe.  
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Krista Tehva, Kairi Sule, Key Smirnova, Kristiina Lindus, 
Siim Valgeväli, Siret Saarniit, Aldo Tatter ja Andro Õisnurm. 
Puudusid hoolekogu liikmed: Andres Kaarmann, Riho Lodi, Merike Soodla. 
Koosolekust võtsid osa: direktor Jaanus Kallion, õppealajuhataja Riina Kink (lahkus 19.50) ja 
juhiabi Helje Kala ja õpilasesinduse esindaja Marlen Olivia Krull. 
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Krista Tehva ja protokollis Kairi Sule. 
 
Koosoleku juhatas sisse Krista Tehva, kes tutvustas hoolekogu koosoleku päevakorda. 

 
Päevakord: 

1. Hoolekogu poolse hinnangu andmine Ääsmäe Põhikooli põhimäärusele  
2. Hoolekogu poolse hinnangu andmine arenguvestluste läbiviimise korrale ja õpilaste 

enesehinnangu lehtedele 
3. Rahuloluküsitluse läbiviimise kord - sidumine arenguvestlustega (arutelu)  
4. Kokkuvõte 2018.a jõuluüritusest 
5. Jooksvad teemad 

1. Hoolekogu poolse hinnangu andmine Ääsmäe Põhikooli põhimäärusele    

Hoolekogu tutvus eelnevalt dokumendi projektiga. Koolile edastati tähelepanekud teksti 
korrigeerimise osas ning põhimääruses viidatud asjaajamiskorra kaasajastamiseks seoses uue 
määruse (teenuste korraldamise ja teabehalduse alused) kehtima hakkamisega. 

Arutleti ka vallavolikogu ettepaneku üle, kas lisada dokumenti punkt, et 6 - 7-aastastele 
lastele võib kooli direktor vajadusel ja vallavalitsuse nõusolekul moodustada kooliks 
ettevalmistumise rühmi. Hoolekogu kiitis ettepaneku heaks. 

2. Hoolekogu poolse hinnangu andmine arenguvestluste läbiviimise korrale ja 
õpilaste enesehinnangu lehtedele 

Hoolekogu tutvus eelnevalt dokumendi projektiga. Tekkis arutelu dokumendi punkti üle, mis 
ütleb, et arenguvestlused toimuvad õppeaasta jooksul. Hoolekogu tegi ettepaneku, et 
arenguvestluste aeg võiks dokumendis olla täpsemalt formuleeritud. Kool konsulteerib 
võimaliku aja kehtestamise asjus õpetajatega, kes reaalselt arenguvestluseid läbi viivad.  

Hoolekogu täpsustas kooli juhtkonnaga ka asjaolu, et enne õpilasega arenguvestlust pidama 
hakkamist ei vaata õpetaja ainult õpilase hindeid üle vaid valmistub selleks põhjalikumalt, 
konsulteerides aineõpetajatega ning vajadusel kaasatakse tugispetsialist (eelnevalt 
arenguvestlusel osalejaid teavitades).  
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Arenguvestluse käigus tekkinud info ning seatud eesmärkide põhjal täidetakse (õpilase poolt) 
enesehinnanguleht. 

3. Rahuloluküsitluse läbiviimise kord - sidumine arenguvestlustega (arutelu)  

Kooli juhtkond on mures, et iga-aastase rahuolu küsimustikule vastamise protsent on madal. 
Küsimustikule vastavad umbes pooled lapsevanemad. Info saamine on koolile ülioluline ning 
selleks tuleks vastajate arvu suurendada. 

Tekkis arutelu teemal, et kui lapsi käib koolis mitu, siis üldjuhul ei täideta mitut erinevat 
ankeeti. Seoses sellega võib tegelikult peituda vastajate protsendi taga suurem hulk 
lapsevanemaid, kui numbrid näitavad. Arutelu tulemusena proovitakse kooli poolt 
küsimustikku kohandada nii, et oleks võimalus vastata ühe ankeediga mitme lapse eest. Aga 
jääb ka võimalus iga lapse kohta eraldi vastata (nt juhul, kui on erinevad 
mured/probleemid/tähelepanekud). 

Arutleti ka selle üle, et ehk tõstaks lapsevanemate motivatsiooni küsimustikule vastamiseks 
see, kui neile esitletakse reaalseid tulemusi ja tegevusi, mis vastustest ilmnevad (tuues välja 
konkreetsed eesmärgid, milleks on andnud sisendi rahuloluküsimustike vastused) ning 
teadvustada lapsevanematele, et alati lähtutakse kooli arengukava koostamisel 
rahuloluküsimustikust selgunud vastustest. 

Uue võimalusena proovib kool juba sel õppeaastal rakendada süsteemi, et arenguvestlusele 
registreerudes saab lapsevanem lingi rahuloluküsimustikule vastamiseks. 

4. Kokkuvõte 2018.a jõuluüritusest 

21. detsembril toimunud jõuluüritusel (etendus koos kohviku ja õnneloosiga) koguti raha 
kokku 833,01 eurot (420,10 eurot kohvik ja 412,91 eurot õnneloos). Raha koguti õpilaste 
vahetundide tegevuste sisustamiseks.  

Kokkuvõttes jäi hoolekogu üritusega rahule. Tagasiside ürituse kohta on olnud positiivne. 
Etendus oli väga hästi korraldatud, kasutati uuenduslikke lahendusi ja kaasatud olid kõigi 
kooliastmete õpilased.  

Järgmise jõuluürituse formaat otsustakse edaspidistel hoolekogu koosolekutel. 

5. Jooksvad teemad 

Teema 1: Kas oleks Ääsmäe koolis võimalik tulemuslikumaks keeleõppeks (vene ja inglise 
keel)  suurte klasside puhul jaotada klass kaheks grupiks? 

J. Kallion: seadus seda ei nõua. Aga kool uurib võimalusi. Konsulteerime teiste valla 
koolidega ning selgitame, millise õpilaste arvuga tehakse mujal keeleõpet gruppides.  

Hoolekogu on arvamusel, et kõiki valla koole võiks selles osas kohelda võrdselt. 

Teema 2: Milline on Ääsmäe kooli vana majaosa tulevik? 

K. Tehva: abivallavanemalt laekunud info põhjal on teada, et valla arengukavas on Ääsmäe 
kooli kaasajastamine sees. Innove meetmetest ei ole vallal õnnestunud investeeringuid saada, 
seega ilmselt uut maja ei tule. Kaasajastamiseks vajalikku summat ei ole vald hetkel ise 



3 
 

võimeline investeerima,  seega ei oska praegu täpset aega öelda, millal see toimuma saab. 
Kuid samas on vald otsustanud, et lähiajal renoveerimise vajadused kaardistatakse.  

J. Kallion: renoveerimine ei ole sugugi halb mõte, kuid ei piisa ainult sanitaarremondist. 
Hädavajalik on akende vahetus, maja soojustamine ja ventilatsioonisüsteemi paigaldus. 

Teema 3: Arenguvestluste korras on viidatud isikuandmete säilitamise kohta vastavalt seadusele. 
Selleks peaks kooli kodulehel olema vastav kord või juhend, mida praegu kooli kodulehelt ei leia.  

J. Kallion: sellega juba tegeletakse ning dokument jõuab kooli kodulehele juba lähiajal. 

Teema 4: Kohati tundub, et klassijuhatajate poolt on info jagamine puudulik. Vajalik info ei 
jõua lapsevanemateni (nt sügisene info bussisõidul õpilaspileti valideerimise kohta).  

H. Kala: vastav info läks välja ka eKooli, samuti kooli kodulehele – igal juhul pidi vanem, kes 
koolis toimuvast vähegi huvitub, selle ka saama. 

Teema 5: Kas suusatundide puhul on võimalik teha tunniplaan selliselt, et kehalise tunnid 
oleks paaris (2 tundi järjest)?  

J. Kallion: praegu see nii ei ole. Olen nõus, et suusatada võiks saada vähemalt tund aega, kuid 
eriti esimese kooliastme puhul läheb enamus aega riietumisele ja suusatamiseks 
valmistumisele.  

H. Kala: vaadates hetkel kehtivat tunniplaani, siis paljude klasside puhul seis lootustandev – 
loodetavasti saame asju veidi ümber korraldada. 

Teema 6: Eelmisel õppeaastal tehti kolm korda õpilaste helkurite kandmise kontrolli. Kas 
teostame seda ka sel õppeaastal? 

Hoolekogu otsustas helkurite kontrolli lähiajal läbi viia, kaasates selleks ka 
noorsoopolitseiniku. 

 
 
Ääsmäe Põhikooli hoolekogu järgmine kohtumine lepitakse kokku e-posti teel. 
 
 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)
       
Krista Tehva        Kairi Sule  
koosoleku juhataja       protokollija 
 


