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Ääsmäe Põhikool 
 

 

 31.08.2020 nr 1-4/6 

 

ÄÄSMÄE HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Koosolek algas kell 18.30 ja lõppes kell 21.20. 

 

Koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe. 

 

Osalesid hoolekogu liikmed: Krista Tehva, Kairi Sule, Key Smirnova, Kristiina Lindus, Kersti 

Puusepp, Siret Saarniit, Aldo Tatter ja Siim Valgeväli.  

 

Ei osalenud hoolekogu liikmed: Andro Õisnurm 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. Dokumentidega tutvumine:  

Kodukord 

Ääsmäe Põhikooli üldtööplaani 2019-20 analüüs 

Ääsmäe Põhikooli 2020 tegevuskava 

Ääsmäe Põhikooli õppekava üldosa 

2. Covid-10 tegevuskava turvalisusega seotud riskide õppe- ja kasvatustegevuses 

läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide hajutamiseks 

3. Huvitegevus   

4. Koolimaja vana osa renoveerimise hetkeseis 

5. Jooksvad küsimused  
 

 

 
1. Dokumentidega tutvumine:  

1.1 Kodukord 

A.Tatter palus juhtkonnalt selgitust, kellele kodukord on täpsemalt mõeldud. Juhtkond 

selgitas, et dokument on mõeldud täitmiseks õpilastele, koolipersonalile ja lapsevanematele.  

Hoolekogu tegi ettepaneku enne dokumendi kehtestamist kodukorda teatud punktide juures veidi 

täiendada ja kirjutada mõne punkti juures veidi konkreetsemalt.  

Paluti täpsustada ühistranspordi reegleid.  
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Täiendada võiks kool-kodu koostöö punkti (hetkel puudu infovahetuse võimalused kooli-kodu 

vahel (info saamiseks on võimalik liituda vastava meililistiga, õpetaja ja vanema infovahetus 

eKooli kaudu, telefoni kaudu jms). 

Täpsustada lastevanemate koosolekute toimumise aegu ja vajadust.  

Arenguvestluste puhul täiendada nende toimumise aega (sügisel liiga vara, kevadel hilja). 

Dokumendile tuleb koostada ka sisukord, nii on kergem konkreetseid punkte üles leida. 

1.2 Ääsmäe Põhikooli üldtööplaani 2019-20 analüüs 

K.Tehva uuris, et mis põhjusel osalevad õpetajad arenduskoosolekutel kesiselt (probleem välja 

toodud dokumendis)? Ja kas oleks võimalik midagi ette võtta, et osalemine oleks aktiivsem? 

S.Saarniit: Õpetajad sageli ei osale, sest füüsiliselt ei jõua (kas on veel tunnid, tegelevad järgmiste 

tundide ettevalmistamisega vms).  

J. Kallion: Vaatame koosoleku ülesehituse juhtkonnaga läbi. 

Hoolekogu vaatas dokumendis tehtavad muudatused üle ja kiitis heaks. 

1.3 Ääsmäe Põhikooli 2020 tegevuskava 

R. Kink: Tegevused on sel õppeaastal toodud välja kuude lõikes. Kõigile õpilastele luuakse 

Outlooki kontod, sest need on vajalikud õppetööks jms. 

Karjääriõpet Ääsmäe koolis hakkab sel aastal vedama R. Kink koostöös Töötukassaga. 

Hoolekogu ettepanekul toimub lastevanemate üldkoosolek sel aastal novembrikuus, kuna sel ajal 

on ehk rohkem infot ka selle kohta, millal algavad kooli renoveerimistööd ja kuidas toimub sel 

ajal õppekorraldus. 

Hoolekogu vaatas dokumendis tehtavad muudatused üle ja kiitis heaks. 

1.4 Ääsmäe Põhikooli õppekava üldosa 

Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad alates 4. klassist tüdrukutele ja poistele eraldi, see 

tuleneb põhikooli riikliku õppekava kehalise kasvatuse ainekava osast (p 1.9). 

Kasutusele tulevad ainekaardid (eKoolis), täpsem juhis tuleb kooli poolt. 

Hoolekogu vaatas dokumendis tehtavad muudatused üle ja kiitis heaks. 

 

2. Covid-19 tegevuskava turvalisusega seotud riskide õppe- ja kasvatustegevuses 

läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide hajutamiseks 

Kooli poolt on valminud tööversioon. Hoolekogu arutas koos juhtkonnaga tekkinud küsimusi, 

käitumisjuhiseid ning õppekorraldust haiguse korral. Kool on koostamas juhendeid, need jõuavad 

lasteni, lapsevanemateni ja õpetajateni esimesel võimalusel. 
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Hoolekogu on seisukohal, et lapsed koolis maski kandma ei pea, v.a juhul, kui lapsevanem seda 

nõuab ja lapse maskidega varustab. Kool üldjuhul lapsi maskidega ei varusta. 

 

 

3.  Huvitegevus   

 

K. Tehva kandis ette kooli huvijuhi ülevaate huvitegevusest eelmisel õppeaastal. Õppeaasta 

kokkuvõte näitab, et hoolimata osalisest omafinantseeringust huvitegevuses osalemine ringides 

pigem suurenes. 

 

 

4. Koolimaja vana osa renoveerimise hetkeseis 

 

Projekteerimise koosolekud on toimunud seni üle nädala, nüüd edaspidi hakkavad toimuma 

iganädalaselt. Kooli mahtuvuseks on arvestatud kahe paralleeliga põhikooliga, kus igas klassis 

maksimaalselt 24 last. Garderoobid on edaspidi planeeritud keldrikorrusele. Sööklaosa 

laiendatakse.  

Ajakava näeb ette, et projekteerimise hange kuulutatakse välja septembris 2020.a. Leping 

ehitajaga peaks olema sõlmitud enne aasta lõppu. 

 

Seda, kuidas toimub õppekorraldus renoveerimise ajal, hakatakse arutama lähiajal. 

 

 

5. Jooksvad küsimused  

 

Teema 1  

K. Tehva: Kas õpilaspiletid, mis lõppevad 31.08.2020, pikendatakse kooli poolt esimesel 

võimalusel? 

R. Kink: Jah, niipea kui vastavad kleebised on kooli jõudnud. 

 

Teema 2  

K, Lindus: kas sel aastal toimub ka 3. klassis liiklusring? 

R. Kink: Liiklusring algab teisel poolaastal, ringi juhib tehnoloogia õpetaja. 

K. Smirnova: Mis saab neist lastest, kes nüüd 5. kl ja liikluseksam tegemata? 

R. Kink: Uurib asja, äkki saab ikkagi kusagile tunnid panna, et eksamiks õppida. 

 

Teema 3 

K. Lindus: Kuidas on sel õppeaastal olukord ujumisõppega? 

R. Kink: Ujumine toimub – 4. klass jätkab (neil jäi eelmisel õppeaastal pooleli) neljapäeviti kl 

13-15 ja 3. klass käib ujumas reedeti kl 13-15.   

 

Teema 5 

Krista: Mis saab 1. klassist? Hoolekogu otsus oli, et tuleb teha kaks paralleeli. Kas õpetaja on 

leitud? 

J. Kallion: Õpetajat veel leitud ei ole. Kool jätkab teise klassiõpetaja otsimist. Hetkel jääb 

suur klass, ühe õpetajaga. Aga füüsiliselt ei istu 28 last kõik ühes klassis. Kui üks osa lapsi on 

ühes tunnis, siis teised nt kehalises, muusikas vms. Samuti saab jagada lapsi nt matemaatikas 

jm tundides gruppideks (paralleelselt tegeleb teise grupiga teine õpetaja ja teises ruumis). 

Püüame hajutada et korraga klassis ei oleks kogu aeg 28 last.  

Sellist süsteemi kasutab ka Tartu Erakool ja seal toimib see hästi.  

  

Tekkis arutelu.  
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Hoolekogu oli veidi skeptiline, kuid otsustati lubada koolil eksperimenteerida. 

 

 

Teema 6 

K. Lindus: Kas 3. klassis tulevad inglise keele tunnid keelerühmades? 

R. Kink:  Jah, 3.klass läheb inglise keeles kaheks grupiks. 

 

 

 

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

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)

       

Krista Tehva        Kairi Sule  

koosoleku juhataja       protokollija 

 


