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Ääsmäe Põhikool 
 
 

11.09.2019 nr 1-4/3 
 
 

ÄÄSMÄE PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 

Koosolek algas kell 18.35 ja lõppes kell 21.15. 
 
Koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe.  
 
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Krista Tehva, Kairi Sule, Key Smirnova, Kristiina Lindus, 
Andro Õisnurm, Siim Valgeväli, Riho Lodi, Siret Saarniit, Aldo Tatter (saabus kl 18.42). 
 
Puudusid hoolekogu liikmed: Andres Kaarmann ja Brita Männaste. 
 
Kutsutud: direktor Jaanus Kallion, õppealajuhataja Riina Kink, juhiabi Helje Kala (saabus kl 
18.45), 1. klassi esindaja kandidaat Kersti Puusepp, huvijuht Anu Linnamägi (saabus kl 19.05, 
lahkus kl 20.14). 
 
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Krista Tehva ja protokollis Kairi Sule. 
 
 
Koosoleku juhatas sisse Krista Tehva, kes tutvustas hoolekogu koosoleku päevakorda. 
 
Päevakord: 

1. Ääsmäe Põhikooli sisehindamise aruanne 2018/2019 õa. 
2. Üldtööplaan 2019/2020 õa. 
3. Huvitegevus. 
4. 2019/2020 õa tunnijaotusplaan. 
5. Kodukorra muutmine.  
6. Õpilaste arv klassides ja keelerühmad. 
7. 2018/2019 õa rahuloluküsitlus.  
8. Jooksvad küsimused. 

 

1. Ääsmäe Põhikooli sisehindamise aruanne 2018/2019 õa. 

R. Kink tutvustas dokumenti.   
K. Tehva tõi välja rahuloluküsimustiku tulemustest, et õpetajad tunnevad vähest 
kaasatust. Kooli sõnul on küsimustiku vastustest välja koorunud probleem selle 
õppeaasta üks prioriteete. 
 
Otsus: Hoolekogu kiitis planeeritavad muudatused heaks. 
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2. Üldtööplaan. 
 
R. Kink tutvustas käesoleva õppeaasta üldtööplaani. Üldtööplaani eesmärgid lähtuvad 
kooli arengukavast.  
Sel õppeaastal pööratakse rohkem tähelepanu lugemusele: kohtumine kirjanikuga, 
avatud raamaturiiulite idee, rohkem raamatukogutunde jms. 
Üldtööplaani on sisse toodud väärtuskasvatus ning õppeaasta on jagatud kuude lõikes 
teemadeks. Näiteks septembri teema on „Hoolivus“. Rõhku pannakse ka digitaalse 
kirjaoskuse arendamisele.  
 
K. Tehva: Palun eriürituste puhul (nt need, kuhu ka lapsevanemad on oodatud) jagada 
koolil infot võimalikult vara, et kõik kursis oleks ja teaks oma plaane teha. 
Klassijuhatajad võiks kindlasti jagatava info klassi listidesse laiali saata. 
 
Ääsmäe kooli vaheajad on kehtestatud vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi 
määrusele, kuid õppeaasta lõpetatakse 1 päev varem (viimane koolipäev on 
8.06.2020), kuna kool algas pühapäeval, 1.septembril.  
 
Dokument on kättesaadav Ääsmäe kooli kodulehel alajaotuses Dokumendid.  
 
Otsustati: Hoolekogu kiitis Ääsmäe Põhikooli 2019/2020 õa üldtööplaani heaks. 
 

 
3. Huvitegevus. 

 
K. Tehva: Saue vallavalitus on oma 21.08.2019 otsusega nr 966 kehtestanud valla 
munitsipaalkoolide huviringide õppetasud. 
 
A. Linnamägi tutvustas kooli huvitegevuse korra projekti.  

 
Hoolekogu küsis täpsustavaid küsimusi. Näiteks, kui ringi juhendaja haigestub, kuidas siis 
tagatakse huviringi toimumine, mille eest on makstud. A. Linnamägi selgitas, et juhendaja 
otsib sel juhul ise alternatiivi. Samuti ütles ta, et kui on ette teada, et laps ei saa nt 2 kuud 
ringis osaleda, siis tuleks süsteemis ARNO (https://piksel.ee/arno/saue/) teha 
lahkumisavaldus ning tagasi tulekuks tuleb ARNOs uuesti avaldus teha - kui kohti on, siis 
saab jätkata. 
Kool on määranud huviringi osalejate arvu nö „baasiks“ 12 last, aga kui huvilisi on vähem 
ja juhendaja nõus,  siis tegutseb huviring ka vähemate osalejate arvuga. 
Ringide loetelu on välja toodud kooli kodulehel (alajaotus Huvitegevus → Ringide INFO 
ja tunniplaan). Projektiringid on esialgu planeeritud 2019.a lõpuni,  aga kui huvi on suur, 
püütakse leida vahendeid jätkamiseks. 
Huviringist tuleb lahkuda siis, kui tasu on 2 kuud maksmata. 
 
Hoolekogu arvamus on, et kehtestatud tasu peab tagama ka huviringi kvaliteedi. 

 
S. Valgeväli: Kui ühes peres mitu last, kas on võimalik ka mingisuguseid soodsamaid 
tingimusi laste osalemiseks huviringides?  
 
A. Linnamägi: Kõik lapsed on sama tariifiga.  
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Otsustati: 1. Hoolekogu kiitis kooli huvitegevuse korra heaks. 
2. Hoolekogu soovib vallavalitsuselt põhjendust, millest kujunes välja valla 
korralduses kehtestatud huviringi hind.  Pöördumise edastab hoolekogu 
esimees.  

 
 

4. 2019/2020 õa tunnijaotusplaan 
 

R. Kink tutvustas muudatusi tunnijaotusplaanis.  
 
3. ja 4. klassist võeti ära üks inglise keele lisatund ning nüüd vastab tunnijaotuskava 
põhikooli riiklikule õppekavale - 1. kooliastmes 3 ja 2. kooliastmes 9 inglise keele 
tundi. Muudatuse põhjuseks oli vaba tunniressursi kasutamine 3. kl liiklusõpetuseks ja 
9. kl inglise keele rühmatunniks. 
 
Kuna liiklusõpetus on nüüd 3. kl tunniplaanis, siis kool arutab liiklusõpetajaga, kuidas 
praegused 4. kl õpilased, kes eelmisel aastal liikluseksamit ei sooritanud, oma 
jalgratturieksami tehtud saavad. 

 
Dokument on kättesaadav Ääsmäe kooli kodulehel alajaotuses Dokumendid (sisaldub 
dokumendis Õppekava). 
 
Otsustati: Hoolekogu kiitis muudatused tunnijaotusplaanis heaks. 
 

 
5. Kooli kodukorra muutmine  

 
K. Tehva: Õppenõukogu otsustas kooli kodukorras muuta dokumendi 3. osa p 9, uus 
sõnastus on : igal õpilasel on kohustus igapäevaselt kanda vähemalt ühte kooli logoga 
koolivormi elementi või kooli triiksärki.  

 
R. Lodi: Eelmine sõnastus oli palju parem, andis veidi vabadust, samas nõudis korrektset 
riietust.  

 
J. Kallion: Eesmärk on kooli visuaali ühtlustada ning teadvustada, et kool on akadeemiline 
asutus ja igasugune riietus ei ole kooliriietuseks sobilik. 

 
Toimus arutelu võimalike lahenduste osas. 

 
K. Tehva: Ääsmäe kooli vormiriiete tootja OÜ Norrison on teada andnud, et teatud 
esemete valmistamist ei saa nad enam lubada. Nende tegemine tasub firmale 
majanduslikult ära vaid siis, kui tooteid tellitakse vähemalt mingi arv. Problemaatilised 
tooted on oranžid kampsunid ja vestid.  Norrison on andnud ka teada, et neil on tulnud 
tootmisesse uusi esemeid ning nad on nõus tulema neid tutvustama. Üritame nad kutsuda 
näiteks järgmiseks hoolekogu koosolekuks meile külla. 

 
Kuna hoolekogu liikmed jäid dokumendi muudatuse osas eriarvamusele, toimus hääletus. 
Muudatuse poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu oli 1 hoolekogu liige, erapooletuid ei olnud. 

 
Otsus: Hoolekogu kiitis dokumendi muudatuse heaks. 
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6. Õpilaste arv klassides ja keelerühmad. 
 

9. kl on sel õppeaastal keelerühmad moodustatud nii inglise kui ka vene keeles.  
Rohkemateks rühmadeks ei ole kahjuks õpetajatel ressurssi. 
 
Grupitunnid on sel aastal ka 8. kl poiste tööõpetuses, kuna klassis on poisse rohkem kui 
tööõpetuse klassis töökohti. 

 
 

7. 2018-19 õa rahuloluküsitlused 
 

K. Tehva: Kas keegi soovib enda klassi kokkuvõtte osas midagi välja tuua või küsida? 
 

R. Lodi: Silma jäi rahulolematus õpetajate suhtes. 
 
 
8. Jooksvad küsimused. 

 
Teema 1 
 
K. Tehva: Kui palju on laekunud pikapäevarühma avaldusi?  

 
H. Kala: 29 avaldust, kuid ilmselt pole vaja moodustada 2 rühma, kuna õpilaste arv on 
hajutatud. 1,5h päeva jooksul on rohkem lapsi, aga pikapäevarühma õpetajate sõnul ei 
tekita see probleeme. 
 
Lähipäevil kaardistatakse ära kui palju lapsi ja mis aegadel reaalselt kohal on. 
 
K. Tehva: Tuleks mõelda ka sellele, kuidas korraldada suuremate õpilaste söömist 
pikapäevarühma söögipausi ajal – suurematel on siis veel tunnid (kl 14.10) ning 
söömiseks jääb vaid 10 min, kusjuures mõnedel õpilastel võib olla sel ajal ka kehalise 
kasvatuse tund ja siis on aega söömiseks eriti vähe, kuna tuleb jõuda ka riided vahetada.  

 
Teema 2  

 
K. Tehva: Koppelmaa poole liigub viimane buss kl 15.20. Ka 20 min hiljem läheb buss, 
kuid see keerab Jõgisoolt tagasi (viib peatusesse) ning lapsed peavad sealt jalgsi edasi 
minema. Seal on küll olemas uus kergliiklustee, kuid see viib ainult endise 
suvilarajoonini, lastel on edasi liikumine ohtlik.   

 
K. Smirnova: 9. sept jõudis Atko buss Maidla peatusesse 7 min varem, sellest läks kogu 
liini ajakava nihkesse. 10. sept väljus Atko buss kooli juurest ca 3 min varem. Sellist asja 
ei tohi juhtuda, lapsed teavad mis kell buss peab väljuma ja jäävad maha, kui varem välja 
sõidab. 

 
Hoolekogu esimees koostab hoolekogu nimel vallale sellekohase märgukirja. 

 
Kool selgitab välja uute vedajate kontaktid, kelle poole pöörduda, kui laps on midagi bussi 
unustanud. 
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Teema 3 
 

K. Lindus: 2. kl mured on seotud sellega, et 1 garderoob 26 lapsele on ilmselgelt liiga 
väike. Juba praegu on kitsas, aga varsti tulevad ka üleriided, saapad.  
 
J. Kallion: Kool üritab lisaruumi leida. 

 
K. Lindus: Palun tuletada õpetajatele meelde, et esmaspäevaks kontrolltöid võimalusel ei 
planeeritaks jms (määrus „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“). 

 
R. Kink: Oleme meelde tuletanud juba ka sel õppeaastal.   

 
Hoolekogu arutles, et e-koolis võiks olla määratud hiliseim võimalik ülesannete lisamine 
(nt kl 17.00). Kool lubas uurida.  
 
Juhul, kui on vaja tundidesse midagi spetsiaalset kaasa võtta (nt käsitöö, joonistamine), 
siis peaks see kindlasti e-koolis varem kirjas olema ja ka lastele võiks seda eraldi üle 
korrata.  

 
Teema 4 

 
J. Kallion: Oktoobrist on võimalik eelkooliealistel lastel hakata osalema Ääsmäe koolis 
toimuvas eelkoolis, mida pakub MTÜ Väike Tõru. Täpsem info nende kodulehel.  

 
 

Teema 5 
 

Hoolekogu arutles ka uue transpordikorralduse üle kooli ees. Tehti ettepanek, et liiklus 
võiks uues parklas olla ühesuunaline (ühtpidi sissesõit, teistpidi väljasõit).  
 
A. Tatter: Olen vallaga sellest rääkinud ning nad tegelevad sellega. Samuti võiks kooli  
Ees olla mõned parkimiskohad nö „kiirkäiguks“ kooli (parkimine a la 30 min). 
 
J. Kallion: Tegelikult on need kohad olemas, vaja märgistada. 

 
 

 
 
 

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


