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Ääsmäe Põhikool 
 

 

25.11.2019 nr 1-4/4 

 

ÄÄSMÄE HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

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, 

Kersti Puusepp, Siret Saarniit, Aldo Tatter ja Andres Kaarmann. 

 

Puudusid hoolekogu liikmed: Riho Lodi,  Andro Õisnurm ja Siim Valgeväli. 

 

Kutsutud: direktor Jaanus Kallion, õppealajuhataja Riina Kink, juhiabi Helje Kala ja õpilaste 

esindaja Mia Emilia Rõõmusaar. 

 

Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Krista Tehva ja protokollis Kairi Sule. 

 

 

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

 

 

Päevakord: 

1. Arvamuse avaldamine Ääsmäe Põhikooli palgakorralduse põhimõtete kohta 

2. Arvamuse avaldamine Ääsmäe Põhikooli 2020. aasta eelarve kava projekti kohta 

3. Arvamuse avaldamine Ääsmäe Põhikooli õppekava muudatuste kohta 

4. Päevakorralised teemad: 

a) koolitused vanematele ja koolitöötajatele 

b) jõulud 

5. Jooksvad küsimused 

 

 

 

1. Arvamuse avaldamine Ääsmäe Põhikooli palgakorralduse põhimõtete kohta 

 

Hoolekogu tutvus dokumendiga. Küsimusi ja kommentaare ei tekkinud ning document kiideti 

heaks. 

 

 

 

2. Arvamuse avaldamine Ääsmäe Põhikooli 2020. aasta eelarve kava projekti kohta 

 

Direktor utvustas hoolekogule dokumendi sisu ja ülesehitust. Valla poolt on määratud 

majanduskulude ning tööjõukulude rida, täpsem rahajaotus alamkulude lõikes on direktori 

määrata. Ääsmäe kooli eealrve summa on 889500€. 

 

Hoolekogu võttis dokumendi teadmiseks. 
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3. Arvamuse avaldamine Ääsmäe Põhikooli õppekava muudatuste kohta 

 

Helje Kala tutvustas planeeritavaid muudatusi õppekavas. Peamiselt on muudatuste vajadus 

tingitud muutunud terminitest. Nt on 6. Peatükis termin väikeklass asendatud terminiga 

eriklass. Dokumendis on parandatud ka õppeperioodi nimetus (veerand on aegunud). 

Hoolekogu kiitis parandused heaks. 

 

 

4. Päevakorralised teemad 

 

4.1 koolitused vanematele ja koolitöötajatele 

 

Eeelmisel õppeaastal tekkis Helje Kalal mõte, et teha nn lastevanemate kool. Teema on edasi 

arenenud ning praeguseks on H. Kala saavutanud kokkuleppe loengu pidamiseks lektor Rita 

Rätsepaga.  

Kooli juhtkond uurib ka kooli töötajate arvamust loengu teema osas – see ning ka täpne 

toimumise aeg selgub lähiajal. 

Arutati võimalike koolitusvariantide ja ressursside üle.  Hoolekogu avaldas arvamust, et 

kindlasti tuleks koolitust laiemalt kajastada (teistele koolidele, lasteaedadele jms) – vaid siis 

saab uus asi käima minna, kui on huvilisi.  

 

4.2  SWOT analüüs  

 

Direktor palus hoolekogul võtta veidi aega ning teha omapoolne SWOT analüüs. Seda on 

teinud ka teised kooliga seotud osapooled.  

Hoolekogu arutas kooli hetkeseisu ning jõudis oma anlüüsis järgneva tulemuseni: 

 

Tugevused Nõrkused 

 toimiv bussigraafik 

 turvaline 

 sportimistingimused 

 personal on olemas 

 heal tasemel keeleõpe 

 väikesed klassid (paralleelid) 

 vana õppekorpus amortiseerub 

 infoliikumine (klasssijuhataja ei saada 

infot edasi) 

 koolis toimuvat ei kajastata valla 

ajalehes 

Võimalused Ohud 

 rahulik koolikeskkond 

 

 laste arv kasvab 

 personal 

 klassid järjest suurenevad 

 

 

4.3  jõulud 2019 

 

Ühendatud kooli jõulupidu ning jõululaat toimuvad 19. detsembril. Esmane info jõulupeo 

kohta on kooli kodulehel. Üritusele on planeeritud ka traditsiooniline kohvik ning õnneloos. 

Täpsem info kohviku kohta tuleb peatselt. 

Kooli juhtkond arutleb veel oma kokkusaamistel jõuluaada asetuse alternatiivide üle. 

Hoolekogu arutles, kuidas kasutada sel aastal jõululaada kohvikust ning õnneloosist saadud 

raha. Tehti ettepanek kasutada seda vahetundide aktiivseks sisustamiseks. Hoolekogu oli 

ettepanekuga nõus. 
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5. Jooksvad küsimused. 

 

Teema 1 

 

K. Tehva: Lapsevanem, kelle 2 last käivad koolis, kurdab koolitoidu kvaliteedi üle (ei maitse 

hästi, rasvane).  

 

Kooli juhtkond väidab, et võrreldes sügisega on toit läinud tunduvalt paremaks (vahepeal 

toimus  toitlustusfirmas personalivahetus).  

 

 

Teema 2  

 

K. Puusepp: Pikapäevarühma söök tuleb ette tellida. Kui vanem unustab, siis laps jääb toidust 

ilma. Laps ikka võiks saada süüa, kui toitu on. Kas on võimalik kuidagi süsteemi muuta? 

 

J. Kallion: Koolil pole õigust toitlustusfirmale ette öelda, kuidas süsteemi peaks looma. 

 

K. Puusepp: Lahendus oleks ehk kuupõhise ettemaksu kehtestamine? Lapsevanem saab 

kalendris ära märkida, mis päevadel laps sööb. Teatud kellaajani peab teatama, kui laps ei 

lähe sööma ning kui see on toitlustajale õigel ajal teada, siis selle päeva summa 

tasaarveldatakse. 

 

Teema 3 

 

K, Lindus: Kui tasulises huviringis jääb tund jääb ära, kuidas siis raha tasaarveldatakse?  

 

J. Kallion: Huvijuht peab arvestust, esitab igakuise ülevaate. Huviringi kuumakse tuleb siiski 

maksta, kuid ringijuht hoolitseb selle eest, et ringitunnid toimuksid (nt koolivaheajal). 

Kõik kitsaskohad, mis käesoleval (piloot)aastal tekivad, on õpetuseks. Järgmisel õppeaastal 

tehakse korrektuurid. Ilmselt tuleb õppeaasta lõpus ärajäänud tundidega tasaarveldus. 

 

A.Kaarmann: Ka vald teeb peale õppeaasta lõppu huvitegeviusest kokkuvõtte ning seejärel 

vajadusel korrektiivid. 

 

Teema 4 

 

K. Lindus: Mida täpsemalt tähendab e-õppepäev? Kas see tähendab arvutis koolitöö tegemist? 

Või sel päeval tehakse ka iseseisvalt muud koolitööd? Mõnes klassis pidid lapsed ainult 

paberile teksti ümber kirjutama. 

 

R. Kink: E-õppepäeva olemus peaks olema selline, et lasped teevad arvuti teel ülesandeid.  

Harjutamiseks anti ka kirjatehnikat, kuna seda peab algklassis treenima. Tasub tõepoolest 

kaaluda ka sellele päevale teist nimetust, et ei tekiks segadust (ei pea olema kõik arvuti teel) – 

nt iseseisva töö päev vms.  

Õpilaste tagasisidest tuli välja, et aega e-õppepäeval ülesannete täitmiseks kulus keskmiselt 

2h ja 13min.  

 

S. Saarniit: Kui lastel veel pole kogemust arvutiga töötamisel, siis ei saa last seda tegema 

panna. 
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Teema 5 

 

K. Sule: Mil viisil ja määral toimub Ääsmäe koolis karjääriõpe? Millistes klassides? 

 

R. Kink: Eraldi karjääriõppe tunde Ääsmäe koolis kahjuks ressursipuuduse tõttu ei toimu. 

Eelnevalt on tegevust vedanud kooli psühholoog, kuid enam koolil enda psühholoogi ei ole. 

Seda tehakse klassijuhtajatundide raames jms. Koolis käivad rääkimas Töötukassa lektorid, 

tehakse väljasõite (nt 8. klass käis just  Rimi kesklaos, kus tutvustati ettevõtet). Toimuvad 

küalislektorite leongud sarjas „Tagasi kooli“. 

See on tähtis valdkond, uurime mida veel teha saaks. Karjääriõpe peaks toimuma 8. ja 9. 

klassis. 

 

Teema 6 

 

K. Sule: Lapsevanemad on hoolekogu poole pöördunud murega, mis puudutab õpet 

muusikatundides. Õpilased räägivad, et tund on lärmakas, kord puudub ning midagi ei õpita...  

 

H. Kala: olin täna tunnis, seal oli vaikne ning õpilaste tagasiside oli, et nad said aru, mida 

õpetaja õpetas. Kuid mina ei saa kogu aeg tunnis olla. 

 

J. Kallion: Kool püüab tegelda/arvestada. Mõtleme koolitusele, mis saaks õpetajat aidata. 

 

Teema 7 

 

K. Tehva: Kooli üldkoosolekul tutvustati KiVa küsitluse tulemusi. Kuidas läheb protsess 

edasi, mida ette võetakse?  

 

H. Kala: Igal nädalal on KiVa koosolekud, kus tegevusi arutatakse. Problemaatiliste 

tulemustega tegeletakse/jägitakse. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)

       

Krista Tehva        Kairi Sule  

koosoleku juhataja       protokollija 

 


