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Ääsmäe Põhikool 
 

 

14.04.2020 nr 1-4/5 

 

ÄÄSMÄE PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Koosolek algas kell 19.05 ja lõppes kell 20.17. 

 

Koosolek toimus virtuaalselt Zoom keskkonnas.  

 

Osalesid hoolekogu liikmed: Krista Tehva, Kairi Sule, Key Smirnova, Mia Emilia Rõõmusaar,  

Kristiina Lindus, Kersti Puusepp, Siret Saarniit, Riho Lodi,  Andro Õisnurm ja Siim Valgeväli. 

 

Ei osalenud hoolekogu liikmed:. Aldo Tatter ja Andres Kaarmann. 

 

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

 

Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Krista Tehva ja protokollis Kairi Sule. 

 

 

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

 

Päevakord: 

1. Ääsmäe Põhikooli hindamise kord seoses eriolukorraga riigis  - hinnangu andmine.  

2. Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord – hinnangu andmine.  

3. Jooksvad küsimused. 

 

1. Ääsmäe Põhikooli hindamise korraldus seoses eriolukorraga riigis  - hinnangu 

andmine  

R. Kink selgitas, mis on peamised muudatused. Perioodil 13.04.2020 – 31.08.2020 (3. 

trimestril) ei panda numbrilisi hindeid oskusainetes (muusika, folkloor, kunst, kehaline 

kasvatus, esinemisõpetus, tööõpetus, tehnoloogia, käsitöö ja kodundus) ja inimeseõpetuses. 

EKooli ilmuvad hinnetena kas „A“ (töö on esitatud) või „X“ (töö on esitamata). Viimane 

tähendab tegemata tööd ning see peaks hiljemalt õppeaasta lõpuks asenduma „A“. Õpetajad 

võivad panna „A“ ka muudes ainetes, kuid on kohustatud enne teavitama, kas töö on 

numbriliselt hinnatav või lihtsalt arvestatud („A“). 3.-9. kl on õppeaasta kokkuvõttev hinne 

(aastahinne) numbriline ka oskusainetes ning inimeseõpetuses.  

Hoolekogu tutvus dokumendiga. Tekkisid mõned täpsustavad küsimused ning 

sõnastusettepanekud. Kooli juhtkond selgitas ning arvestas paranduste ja ettepanekutega.  

 

Dokument kiideti hoolekogu poolt heaks. 
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2. Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord – hinnangu andmine  

 

J. Kallion selgitas peamisi muudatusi dokumendis. Dokument on veidi aegunud, seda 

uuendati muutunud andmetega (sisse on toodud ARNO keskkond jms). Samuti soovib kool, et 

saaks õppetöö paremaks organiseerimiseks varakult teada, kui palju lapsi on sügisel kooliteed 

alustamas. Seetõttu tõsteti kooli astumise avalduste esitamise aeg veidi varasemaks (avaldusi 

võetakse vastu 15. maini 2020.a).   

Hoolekogu tutvus dokumendiga. Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.  

 

Dokument kiideti hoolekogu poolt heaks. 

 

 

3. Jooksvad küsimused 

Teema 1 

K. Tehva: mis ajal peaks ülesanded eKoolis järgmiseks päevaks üleva olema? Kas kl 16 nagu 

varem kokku lepitud? 

R. Kink: reaalselt on see hetkel kujunenud nii, et õpetajad ei jõua kl 16ks. Pigem oleme kokku 

leppinud, et eelmise päeva õhtuks…. See kehtib ka pühapäeval (esmaspäevased ülesanded). 

Koolil on nüüd ka videotundide plaan kodulehel – sealt saab vajadusel infot, et kodus 

õppetööd paremini korraldada. 

 

 

Teema 2  

K. Tehva: Miks ei võimalda eKooli vestluse plokk suhelda õpetajatega? Ühtegi õpetajat 

nimede valikus ei ole.  

H. Kala: Võtan eKooli administraatoriga ühendust, et see probleem välja selgitada. 

(PS Koosoleku päeva õhtuks oli probleem lahendatud ning nüüd on võimalik eKoolis pidada 

vestlust ka kõigi kooli õpetajatega jm personaliga)  

 

Teema 3 

J. Kallion: veidi murelikuks teeb praegune teade selle kohta, et alates 15.05.2020 taastub 

õppetöö osaliselt. Hetkel ei kujuta veel hästi ette, mismoodi see hakkab välja nägema (sh 

toitlustamine, bussiliiklus jms). Loodame Haridusministeeriumilt saada veidi selgemaid 

suuniseid. 

Kui lapsevanematel on ideid, kuidas alates 15.05.2020 õpilaste õppetööd korraldada (nt 

õuesõppe puhul), siis kõik ideed on teretulnud! 

 

Teema 4 

J. Kallion: tõenäoliselt ei saa seda õppeaastat lõpetada suurema üritusega. Ka siin on veel 

mõttekoht, et mismoodi lõpetada 1.-8. klassi kooliaasta ja ka 9. klassi lõpetamise 

korraldamine. Virtuaalselt? Koolil on vastav tehnika olemas.  

Kuna 9. klassil sel aastal lõpueksameid ei toimu, siis on plaanis 9. klassi lõpetamine ka veidi 

varasemaks tuua (nt 12.06.2020).  

 

Teema 5 

J. Kallion: rahulolu-uuring on lõppenud, aitäh kõigile lapsevanematele ja lastele, kes vastasid! 

Hetkel analüüs käib. Tutvustan tulemusi sügisesel üldkoosolekul. 
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Teema 6 

J. Kallion: vallas on alustatud kooli renoveerimise 2. etapi planeerimist. Edasine tegevus 

sõltub sellest, milliseks kujuneb majanduslik olukord. Loodetavasti saab sel aastal välja 

kuulutada planeerimise hanke konkursi. Kui kõik sujub plaanipäraselt, võiks ehitustööd alata 

2021. a. 

 

Teema 7 

J. Kallion: juhul, kui kellelgi õpilastest on veel arvutivajadus või internetiprobleemid, palun 

sellest kooli teada anda, äkki leiame mingi lahenduse. 

 

Teema 8 

A. Õispuu: kuna riigi poolt on põhikooli lõuna kompenseeritud, siis miks Ääsmäe kool ei 

võimalda koolitoitu? 

J. Kallion: Saue valla seiskoht on, et toitu võimaldatakse neile peredele, kellel on selles osas 

raskused. Vallavalitsus ja koolid teevad koostööd, et välja selgitada just need pered, kelle 

majanduslik toimetulek on vilets või eriolukorra tõttu ajutiselt halvenenud, mis raskendab neil 

igapäevavajaduste rahuldamist. Neile võimaldatakse toidu koju toomine.  Koolides pakutakse 

õpilastele sooja lõunasööki esmajärjekorras põhjusel, et koolipäevad on pikad ja võimalus 

muul viisil täisväärtuslikku lõunasööki süüa sisuliselt puudub. Väljaspool kooli, kui õppetööd 

ei toimu, eeldame, et enamus peresid saab ise oma pere esmavajaduste rahuldamisega 

hakkama. Vald on öelnud, et kui vajate ise abi või teate mõnda abivajavat peret, siis nad 

paluvad ühendust võtta oma lapse haridusasutuse või  Saue valla sotsiaaltöötajatega. 

 

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

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)

       

Krista Tehva        Kairi Sule  

koosoleku juhataja       protokollija 

 


