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ÄÄSMÄE HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosolek algas kell 18.35 ja lõppes kell 20.10.
Koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe. 
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Krista Tehva, Kairi Sule, Key Smirnova, Kristiina Lindus,
Andro Õisnurm, Marlen Olivia Krull (õpilasesinduse asendaja) ja Merike Soodla.
Puudusid hoolekogu liikmed: Andres Kaarmann, Siret Saarniit, Aldo Tatter, Siim Valgeväli ja
Riho Lodi.
Kutsutud: direktor Jaanus Kallion, õppealajuhataja Riina Kink, juhiabi Helje Kala ja inglise
keele õpetaja Piret Tillo (lahkus kl 19.20 peale 1. päevakorrapunkti arutelu).
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Krista Tehva ja protokollis Kairi Sule.

Koosoleku juhatas sisse Krista Tehva, kes tutvustas hoolekogu koosoleku päevakorda.

Päevakord:

1. Keeletundideks rühmade moodustamine
2. Saue valla arengukava muutmine
3. Jooksvad küsimused 

1. Keeletundideks väiksemate rühmade moodustamine  

Eelmisel  hoolekogu  koosolekul  tõstatatud  teema  tuli sel  korral  uuesti  arutlusele.
Keeleõpetajad on vahepeal teinud omapoolsed ettepanekud rühmade moodustamiseks. Nende
ettepanek oli järgmine:

A1 keeletase (inglise keel 2-4 klass; vene keel 6-7 klass) maksimaalne õpilaste arv 15

A2- B1 keeletase (inglise keel 5-9 kl; vene keel 8-9 kl) maksimaalne õpilaste arv 20 

 Hetkel on mõnes vanuses 4 keeltundi,  rühmatundide korral piisab 3 tunnist nädalas.   

Seoses erinevate takistustega (rahalised, logistilised) on koolipoolne seisukoht hetkel see, et
kui  jätta  ära  kooli  poolt  lisaks  võimaldatud  inglise  keele  lisatunnid,  siis  võiks  gruppide
moodustamisel võtta aluseks õpilaste arv järgmiselt:

II kooliastmes moodustada grupitunnid sel juhul, kui õpiaste arv klassis ületab 20 õpilase arvu

III kooliastmes moodustada grupitunnid sel juhul, kui õpiaste arv klassis ületab 24 õpilase
arvu

Toimus arutelu. 

P.  Tillo  tegi  lisaks  ettepaneku,  et  kui  mõnes  klassis,  kus  õpilaste  arv  pole  piisav
grupitundideks, võiks olla variant teha õpiabi tunde neile, kes seda vajavad.

Otsustati:  uue  õppeaasta  tunniplaani  tehes  püütakse  võimalusel leida  lahendusi
grupitundideks. Kuna hetkel ei ole veel teada õpilaste arv klassides, siis praegu ei saa kindlalt
öelda, millistes klassides toimub keeleõpe gruppides.  See selgub enne järgmise õppeaasta
algust (esimesel võimalusel). 
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2. Saue valla arengukava muutmine

Vallavalitsus ootab ettepanekuid olemasoleva arengukava muutmiseks / täiendamiseks. 

J.  Kallion  andis  ülevaate  vajalikest  ettepanekutest,  mis  on  seotud  kooliga  ja  Ääsmäega
üldisemas plaanis. 

Hoolekogu kiitis ettepanekud heaks. 

3. Jooksvad küsimused 

Teema 1. 

H. Kala: Koolis asus tööle uus eesti keele õpetaja Kristiina Käis.

Teema 2. 

K. Lindus: Kas kooliõde on olemas? 

J. Kallion: On olemas, võtab vastu 2x/ndl.

Teema 3.

K. Tehva: Kuidas kavatseb kool kasutada raha, mis saadi jõulukohvikust?

J. Kallion: Plaanis on soetada istumiskohad uue kooliosa koridoridesse

Teema 4. 

K.Tehva:  Teised  valla  koolid  on  kajastavad  end  pidevalt  valla  ajalehes  -  kirjutatakse
erinevatest  koolis  toimunud  üritustest  jms.  Miks  Ääsmäe  kool  ei  võiks  rohkem  end
eksponeerida? 

J.  Kallion:  ajakirjanikku  on  ka  eelnevalt  kutsutud, kuid  tihti  ei  saa  ta  kohale  tulla.
Loodetavasti  kajastatakse  peatselt  toimuvad  õpilaskonverentsi  –  ajakirjanik  on  ka  sinna
kutsutud.

Teema 5.

K. Tehva: Siim Valgeväli on teinud ettepaneku jõululaada asemel korraldada hoopis sügislaat. 

J. Kallion: miks mitte, oktoobri teine nädal võiks olla sobilik. 

Täpsemalt lepitakse kokku järgmise õppeaasta esimesel hoolekogu koosolekul.

Teema 6

J. Kallion: infoks, et kooli spordipäev toimub sel õppeaastal laupäeval, 25. mail. Põhjus selles,
et õpilased saavad päev varem suvepuhkusele.  See on vajalik, kuna 10. juunil,  mil  peaks
olema kooliaasta viimane päev, toimub lõpuklassil eksam – on parem kui muud õppetööd sel
ajal koolis ei toimu.

Ääsmäe II mängud toimuvad 7.juunil 2019.
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Teema 7

J.  Kallion:  Aitäh  lapsevanematele,  kes  vastasid  rahuloluküsimustikule  (142  vanemat)!
Vastuste analüüs kestab.

Teema 8

K. Smirnova: Millal selgub mudilaskoor laulupeole pääsemine? 

J. Kallion: See selgub maikuus. Peoga seotud transpordi eest tasub vajadusel Saue vald.

Teema 9

J. Kallion: kool ootab valla poolt koostatavat töökorralduse reeglite dokumenti. Kõigile valla
koolidele  tehakse  ühtsed  reeglid,  kuid  omapoolsed  hinnangud  peavad  sellele  andma  ka
koolide hoolekogud. 

Hoolekogu tutvub dokumendiga esimesel võimalusel.

Teema 10

J. Kallion: Põhikooli lõpetamine toimub 18.06 kl 15.

Teema 11

J. Kallion: Kui lapsevanem tahab õpilast teise kooli viia või tahab keegi tulla Ääsmäe kooli,
siis  saab  seda  vormistada  läbi  ARNO  keskkonna  (link keskkonnale  ka  kooli  kodulehel,
https://piksel.ee/arno/saue/)

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

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud  digitaalselt)

Krista Tehva Kairi Sule 
koosoleku juhataja protokollija
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