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Ääsmäe Põhikool 
 

   

     

                                                                                                           11.03.2019 nr 1-4/2 

 

ÄÄSMÄE PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Koosolek algas kell 18.30 ja lõppes kell 20.00. 

 

Koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe. 

  

Koosoleku juhataja: hoolekogu esimees Krista Tehva 

Protokollija: Kairi Sule. 

 

Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Krista Tehva, Kairi Sule, Andres Kaarmann, Siret Saarniit, 

Key Smirnova, Kristiina Lindus, Siim Valgeväli, Andro Õisnurm, Brita Männaste, Merike 

Soodla ja Aldo Tatter. 

Puudusid hoolekogu liikmed: Riho Lodi. 

Kutsutud: direktor Jaanus Kallion, õppealajuhataja Riina Kink, juhiabi Helje Kala, vene keele 

õpetaja Jelena Suhhanova (lahkus peale 1. päevakorrapunkti arutelu), inglise keele õpetaja 

Piret Tillo (lahkus peale 1. päevakorrapunkti arutelu). 

 

Päevakord: 

1. Keeletundideks väiksemate rühmade moodustamine  - õpetajate mured, teiste koolide 

praktika, võimalused.  

2. Saue Vallavalitsuse plaan suunata Kernu Põhikoolis õppivad 7.-9. kl õpilased 

järgmisest õppeaastast Ääsmäe Põhikooli  

3. Jooksvad küsimused  

 

1. Keeletundideks väiksemate rühmade moodustamine  - õpetajate mured, teiste 

koolide praktika, võimalused.  

Eelmisel hoolekogu koosolekul arutati põgusalt Ääsmäe kooli keeleõppega seonduvat (osade 

klasside õpilaste arv kvaliteetseks keeleõppeks liiga suur). Seekord arutatakse teemat 

põhjalikumalt kohale kutsuti ka kooli keeleõpetajad. 

Ääsmäe kooli õpilaste arv on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Seoses sellega on ka 

(osades) klassides õpilaste arv kasvanud võõrkeele keele õppimise jaoks liiga suureks. Kooli 

keeleõpetajatelt on tulnud ettepanek teha rohkema õpilaste arvuga klassid pooleks, et õpe 

oleks kvaliteetsem ning annaks rohkem efekti.  
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Otsest seadusest tulenevat kohustust maksimaalse õpilaste arvu määramiseks keeleõppes ei 

ole ei ole. Teiste Saue valla koolide praktika selles osas on erinev.  

Sõna said keeleõpetajad. Inglise keele õpetaja P. Tillo selgitas, et ükskõik kes hakkab keelt 

õppima (laps, täiskasvanu), on oluline, et õpetajal oleks aega inimesega tegeleda. Ta tõi välja, 

et nt Integratsiooni SA soovitus A1 (alustaja) taseme keeleõppeks on maksimaalselt 14 õpilast 

grupis. Kui on palju õpilasi, siis mõnes tunnis ei saa laps üldse rääkida. Kuid suulisel kõnel on 

keeleõppes eriti oluline osa. Kui õpilane ei saa tähelepanu, siis ta õpib valesti - õpetaja lihtsalt 

ei suuda teda jälgida.  

J. Suhhanova lisas, et vene keel on kõigile alguses raske, kuna tegu on täiesti uue keelega – 

lastel pole vene keelega eelnevalt mingit praktikat. Hääldust on vaja õppida, teistmoodi tähti 

kirjutama õppida jne.  Ta tõi välja, et õpilasterohkemates klassides jääb lapse kohta puhtalt 

vene keele õppimiseks keskmiselt 6 minutit nädalas  (arvestusega, et tund tuleb sisse juhatada, 

töökäsud anda, koduseid töid kontrollida jne). Ka vene keele õppes on väga oluline osa 

suulisel osal. Vaja on, et saaks rääkida ja KUULATA (hääldused, intonatsioon jms). Vene 

keeles oleks õpetaja hinnangul optimaalne grupi suurus kuni 12 õpilast.  

R. Kink: viibisin 7. klassi vene keele tunnis, kus oli 13 õpilast. Tund oli intensiivne, sellise 

grupi suurusega tunnis said kõik rääkida.  

A. Kaarmann: gruppideks jagamine on keeleõppes mõnikord põhjendatud, mõnikord mitte. 

Kõige olulisem on ikkagi õpilase motivatsioon. Saue valla koolide kogemused on erinevad. 

Koolipidaja seisukoht on, et raha lisatundideks (gruppide moodustamisel) pole kusagilt juurde 

tulemas, kool peaks sel juhul keeleõppe lisatunnid olemasolevate vahenditega tehtud saama.  

J. Kallion: klassiruumidega probleeme ei tekiks, sest uue kooli valmimisega see probleem 

lahenes ning klassiruume jätkuks. 

Arutleti erinevate võimaluste üle. Hetkel on Ääsmäe kooli tunniplaanis inglise keele tunde 

rohkem, kui riiklik õppekava ette näeb. Üks variant lisavahendite saamiseks on see, et kuna 

väiksemates gruppides on keeleõpe efektiivsem, siis lisatunde pole enam vaja ning lähtutakse 

riiklikust õppekavast. Hoolekogu seisukoht on ka pigem see, et oluline on keeleõppe kvaliteet, 

mitte kvantiteet.  

Samuti tuleks üle vaadata kooli huvitegevus. Saue valla koolidest on Ääsmäe kool ainus, kes 

pakub õpilastele nii suurel määral tasuta huviringe. Valla esindaja sõnul on suund pigem 

sinnapoole, et huviringides käija maksab ise kas kogu osalustasu või vähemalt mingi 

omaosaluse. Praegu rahastatakse suuremat osa huvitegevust kooli eelarvest. Kuna huviringide 

täituvus on kohati minimaalne, siis tuleks süsteem kriitilise pilguga üle vaadata. 

Lepiti kokku, et: 

- keeleõpetajad koostavad järgneva nädala jooksul esialgse maksimumplaani, millistes 

klassides peaks järgmisel õppeaastal keeletunnid toimuma väiksemates gruppides 

(suuremate õpilaste arvuga klassid) ja kui palju tuleks seoses sellega keeletunde 

nädalas juurde. Sellest lähtuvalt saab edasi vaadata rahaliste vahendite võimalikkust 

keeletundide finantseerimiseks; 

- kooli juhtkond teeb ülevaate huviringide täituvusest, rahastamisest jne – kas 

sealtkaudu on võimalik tagada lisavahendeid  
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Hoolekogu järgmine kokkusaamine toimub eeldatavasti aprillis ning siis võiks olla olukord 

juba palju selgem, kuidas järgmisel õppeaastal keeleõpet korraldada.  

 

2. Saue Vallavalitsuse plaan suunata Kernu Põhikoolis õppivad 7.-9. kl õpilased 

järgmisest õppeaastast Ääsmäe Põhikooli  

Seoses Kernu kooli ümberkorraldusega 6-klassiliseks kooliks alates järgmisest õppeaastast on 

Saue vald kehtestanud kolmanda kooliastme piirkonnakooliks Ääsmäe Põhikooli.  

Paraku Ääsmäe kooli hoolekogu sellest otsusest ametlikult ei informeeritud, kuid teema on 

olnud arutlusel valla hariduskomisjonis 14.02.2019 (protokoll nr 2) ning samuti on Saue 

Vallavalitsuse korraldusega nr 262 (06.03.2019) muudetud Ääsmäe kooli teeninduspiirkonda 

(p 1.6). 

Kuigi ka praegu käivad mitmed Kernu piirkonna lapsed Ruila koolis, siis viimane jäi 

piirkonna määramisest välja, kuna selles koolis ei ole ruumi. Juhul, kui keegi siiski soovib 

Kernu kooli kolmandast kooliastmest seal järgmisel aastal õppimist alustada ning Ruila koolis 

on selleks kohad olemas, siis see on võimalik. Kuid ametlikult on Ääsmäe kool määratud 

Kernu kolmanda kooliastme piirkonnaks. 

Hoolekogu tundis huvi praegu Kernu kooli kolmandas kooliastmes tegutseva väikelassi vastu 

– kuidas hakkab välja nägema nende õppekorraldus Ääsmäe kooli tulekul? Koolipidaja 

esindaja sõnul tehakse sel juhul ka Ääsmäele neile eraldi klass ning vahendid selleks tuleb 

vallal leida. 

Ääsmäe koolis on ühe klassi maksimaalne õpilaste arv 26 – üle selle õpilaste arvuga klassid 

tehakse pooleks (paralleelid). 

 

3. Jooksvad küsimused  

Teema 1.  

K. Tehva: Vald on teatavaks teinud esialgse uue bussisõidugraafiku, mis hakkab kehtima 

2019.a sügisest. Graafikusse võib veel tulla väikseid muudatusi. Meie edastatud soove on 

üsna laialdaselt arvestatud, selle eest vallale suur tänu!  

Teema 2.  

K. Tehva: Kas ja kuidas on õpetajate tagasiside uue süsteemi järgi arenguvestlustest? 

R. Kink: Siiani ei ole probleemidest kuulda olnud, kuid lõpliku kokkuvõtte teevad õpetajad 

juuni alguseks. 

Teema 3. 

S. Saarniit: Kas enne hoolekogu koosolekut küsivad hoolekogu liikmed enda esindatavatelt 

teemade kohta, mis muret tekitavad ja mida võiks hoolekogu koosolekul arutada? 
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Toimus arutelu. Klasside poole pöördumised on erinevad – mõni hoolekogu liige uurib, mõni 

mitte. Jõuti järeldusele, et tegelikult on kooli infokirjas üldjuhul varem kirjas, millal 

hoolekogu koosolek toimub ning alati on võimalus edastada oma teema hoolekogu liikme 

kaudu arutamiseks. Tihti on teemad personaalsed ning pöördutakse otse kooli või vajadusel 

hoolekogu liikme poole ka muul ajal. Igal juhul on kõik pöördumised alati oodatud! 

Teema 4.  

J. Kallion: Tänase seisuga on kooli rahuloluuuringule vastanud vaid 74 lapsevanemat. See on 

alla poole lapsevanematest ning paraku nii väike osalus ei anna koolile soovitud 

informatsiooni. Tulemused ei anna pilti reaalsest olukorrast... Kas võiks motiveerida laste 

kaudu vanemaid küsimustikele vastama? Nt kõige suurema % vastanud klass saaks 

kevadiseks õppekäiguks lisaraha?  

Toimus arutelu. Otsustati veelkord link vanematele vastamiseks saata ja materiaalse 

motivaatori asemel selgitada lapsevanematele, MIKS küsimustikule vastamine on oluline ja 

mida nende tulemustega saab teha/mida vastused meile kõigile annavad. Hetkel on vastuste 

andmine nagu „musta auku“ – ei saada aru, kuhu need jõuavad ja mida nende abil 

analüüsitakse. 

Teema 5. 

K. Tehva: Hoolekogul on palve valla esindajale, et kui vald hakkab midagi planeerima, mis on 

Ääsmäe kooliga seotud, siis võiks varakult ka meile teada anda – sel juhul saavad nii kool kui 

ka hoolekogu omalt poolt midagi kaasa öelda ja mõelda.  

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)

       

Krista Tehva        Kairi Sule  

koosoleku juhataja       protokollija 

 


