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Ääsmäe Põhikool 
 

02.12.2020 nr 1-4/7 

 

 

ÄÄSMÄE HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Koosolek algas kell 18.30 ja lõppes kell 21.25 

Koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe. 

 

Osalesid hoolekogu liikmed: Krista Tehva, Kersti Puusepp, Key Smirnova, Siret Saarniit 

(õpetajate esindaja), Kristiina Lindus, Andres Kaarmann (koolipidaja esindaja, virtuaalselt) ja 

Aldo Tatter. 

 

Ei osalenud hoolekogu liikmed: õpilaste esindaja, Andro Õisnurm, Siim Valgeväli ja Kairi 

Sule 

 

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

Kristi Eensalu (1. klasside esindaja).  

 

Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Krista Tehva ja protokollis Aldo Tatter. 

 

 

 

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

 

 

Päevakord: 

1. Dokumentidega tutvumine  

1.1 Ääsmäe Põhikooli arengukava 2021-2030 

1.2 Kooli kodukorra muutmine 

1.3 Kooli päevakava muutmine 

2. Koolimaja vana osa renoveerimise hetkeseis 

3. Jooksvad küsimused  

 

 

1. Dokumentidega tutvumine 

 

1.1 Ääsmäe Põhikooli arengukava 2021-2030 

 

J. Kallion tutvustas uue Ääsmäe Põhikooli arengukava hetkeseisu ja toimus arutelu 

praeguse dokumendi ülesehituse, sisu detailsuse ja sõnastuse piisavuse üle. Esitletava 

arengukava tekst erines juba versioonist, mis saadeti hoolekogule üle vaatamiseks ja 

arvamuse kujundamiseks. J Kallioni sõnul on tegemist dokumendi koostamise 

protsessi loomuliku seisuga ja õpetajaskond lisas ja täiendas arengukava teksti 

igapäevaselt. Kooli poolt on nüüd kõik täiendused sisse viidud ning hetkel 

õpetajaskond enam muudatusi teha ei saa. 
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A. Kaarmann tegi ettepaneku muuta kooli arengukava koostamise intervall viie aasta 

peale, nagu teistel valla koolidel. Kuna valla nägemuses ühtib kooli sisehindamise 

aruandeperiood arengukava perioodiga, siis võib jääda 10-aastane periood liialt 

pikaks.  

 

Arutluse tulemusena leiti arengukavas mitmeid ebatäpsusi ning parendamiskohti. 

Sellest tulenevalt kontrollitakse dokument veelkord üle ja fikseeritakse koolipere poolt 

lõplik versioon ning esitatakse hoolekogule arvamuse kujundamiseks ja 

täiendamiseks. Edasine arengukava kinnitusring jätkub vastavalt: hoolekogu > 

õppenõukogu > õpilasesindus > vallavalitsus.  

 

Otsus: kooli poolt edastatakse hoolekogule lõplik arengukava versioon ning seejärel 

hoolekogu koostab ja saadab omapoolsete täiendustega versiooni ühe nädala jooksul. 

 

 

1.2 Kooli kodukorra muutmine  

 

J. Kallion tutvustas Ääsmäe Põhikooli kodukorra muudatusi. Tulenevalt COVID-19 

viiruse levikust on kodukorrale lisatud  lisa nr 6. Täiendav osa sisaldab infot 

meetmetest viiruse ennetamiseks ja tõkestamiseks ning on fikseeritud distantsõppele 

ülemineku ostustuskord. Kodukorra teksti on lisatud ka täiendavad mõjutusvahendid 

korra tagamiseks ja õpilase ebasobiva käitumise ohjeldamiseks. 

 

Arutleti muudatuste üle. Täiendavalt uuriti hügieenireeglite täitmise kohta koolis. H. 

Kala sõnul on õpetajad instrueeritud ning kõigile on tagatud 

desinfitseerimisvahenditele ligipääs. Lisaks on kõigis klassides olemas kraanikausid, 

mis võimaldab desinfitseerimisvahendite mittesobivuse (nt allergia) korral pesta käsi 

vee ja seebiga. Hoolekogu poolt küsiti ka maskikandmise nõuet ning siin lähtutakse H. 

Kala sõnul Vabariigi Valitsuse korraldusest ja Haridusministeeriumi juhistest – koolis 

ei ole maski kandmine üldjuhul vajalik (v.a haiguskahtlusega ja nendega tegelevad 

isikud). Ühistranspordis peavad üle 12-aastased isikud katma nina ja suu või kandma 

maski. H. Kala ütles, et vanemad õpilased kannavad koolibussis maski.  

 

S. Saarniit tegi kodukorra muudatuse ettepaneku, et mitte lubada õpilastel lisaks 

klassidele ka koridorides süüa. Hoolekogu toetas ettepanekut. R. Kink ja J. Kallion 

vaatavad üle praeguse sõnastuse ja teevad muudatusettepaneku. 

 

Otsus: kooli poolt välja pakutud kodukorra muudatustele hoolekogul vastuväited 

puuduvad. 

 

1.3 Kooli päevakava muutmine 

J. Kallion tutvustas muudatusi kooli päevakavas. Seoses pideva distantsõppele 

suunamise ohuga on kooli soov sätestada reeglid koolipäevale ka distantsõppe 

olukorras. Sellega seoses on lisatud kooli päevakava reguleerivasse dokumenti ka 

eraldi punkt päevakava kohta distantsõppel olles. Vastavalt dokumendile toimub 

õppetöö distantsõppel (õpetaja valikul kas videotunnid kui iseseisev töö) tavapärase 

tunniplaani alusel, mis sisaldab ka vahetunde ja söögivahetundi. Sätestatakse ka 

õppeinfo liikumine. Õppekavaväline tegevus ja pikapäevarühma tegevused 

distantsõppe perioodil peatatakse. 
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Otsus: kooli poolt välja pakutud kooli päevakava muudatustele hoolekogul 

vastuväited puuduvad. 

 

2.  Koolimaja vana osa renoveerimise hetkeseis 

Koolimaja vana osa renoveerimiseks välja kuulutatud hankel tegi parima pakkumise 

AS Paide MEK. Virko Kolksi (Saue Varahalduse juhataja) sõnul lõppeb hanke 

vaidlustusperiood 7.12.2020. ja juhul, kui vaidlustusi ei esitata, saab seejärel ehitajaga 

lepingu sõlmida. Toetusraha saamiseks peab olema leping esitatud ja 

Rahandusministeeriumile esitatud hiljemalt 18.12.2020. Pärast ehitajaga lepingu 

sõlmimist peaks toimuma töökoosolek, kus osapoolte vahel ehituse täpsemad detailid 

kokku lepitakse. Sinna kutsutakse ka kooli direktor J. Kallion ja hoolekogu esindaja. 

Pärast koosolekut, ilmselt paari nädala jooksul, peaks ehitaja esitama tööde 

organiseerimise kava ja töömaa plaani. Millal ehitus alata võiks (eeldusel, et hanke 

tulemust ei vaidlustata), hetkel täpselt ei tea.  

3. Jooksvad küsimused  

Teema 1  

Loodusainete ning füüsika ja keemia õpetamisega on probleem. Laste sõnul puudub 

tundides kohati kord ja õpetaja ei suuda lapsi kaasata. Tihti hakkab õpetaja iseseisva 

töö tegemise ajal juba uut teemat selgitama, niimoodi on väga raske jälgida ja aru 

saada. Nt 7. klass sai kogu trimestri jooksul tehtud kirjalikud tööd kätte alles vahetult 

enne trimestrihinnete väljapanemist. Siis ilmusid ka esimesed hinded E-kooli.  

 

R. Kinki sõnul on probleem tõepoolest olemas. Tegemist on uue õpetajaga, kes vajab 

veidi suunamist, et olla oma töös nõudlikum ja organiseeritum. Õpetajal oli oma 

hindamissüsteem, mida ta ei suutnud tööde kuhjumisel enam hallata ning distsipliin 

tunnis kannatab õpetaja vaikse hääle tõttu. Kool teeb omalt poolt kõik, mis võimalik, 

et õpetajat aidata ja suunata.  

 

Teema 2  

Kui varasematel aastatel ei ole koolilõunaga probleeme olnud, siis sellest õppeaastast 

alates on kvaliteet oluliselt langenud - toidud ei ole maitsvad ja tihtipeale jääb kõht 

tühjaks (ei ole toidu osas pirtsakad lapsed). Oleme siis lastele midagi kodust kaasa 

andnud, kuna koolipäevad seoses huvitegevusega pikad. Samuti on kuulda nurinat 

nõude puhtuse osas – taldrikud ja noad-kahvlid on mustad. 

 

Õpetajate sõnul ei ole toitude kvaliteet langenud ja söögi maitseomadused on isegi 

parenenud. Seda, et söögiriistad ja taldrikud tihti mustad oleksid, ei ole õpetajad 

märganud ega teada andnud. Üksikjuhtumeid on ette tulnud. R. Kink poolt antud 

lubadus teemat jälgida. 

 

Teema 3 

Koolibuss - (Ä4), aga selles osas olen kirjutanud nii teile kui valda (abivallavanemale 

Indrek Eensaarele), kuid mingit muudatust paraku ei ole toimunud. Samas nüüd on 

neljapäeviti 4. klassidel lastel ujumine ning on mitu korda olnud olukord, et buss, mis 

toob lapsed ujumast ei jõua tagasi kooli juurde 15.20ks ja lapsed on jäänud viimasest 

koolibussist maha (väljub koolis juurest 15.20) ning oleme taaskord pidanud ise lastele 

ekstra järele minema (kokku jääb bussist maha ca 6 last, kes tulevad ujumast). 

Koolibussi graafik peaks ikka olema nii planeeritud, et viimane buss väljuks koolist 
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peale õppekava järgse õppetöö lõppemist. Oleks huvi teada saada, palju lapsi sõidab 

Ä4 liinil, mis väljub koolist 15.20? 

 

R. Kinki sõnul on arvestatud on et 14.40 lõpeb ujumine ning 20 minutiga peab saama 

pestud ja riided vahetatud. Õpetajad jälgivad, et lapsed tegutseksid piisava kiirusega 

ning jõuaksid õigeaegselt bussi ning seejärel ka õigeaegselt kooli juurde tagasi. 

Üldjuhul jõutakse kooli juurde tagasi enne Ä4 liini bussi väljumisaega. Info antakse 

majasiseselt õpetajatele edasi. 

 

Teema 4 

Kas Ääsmäe koolis on 2020/2021 õppeaastal võimalik jätta laps distantsõppele 

lapsevanema soovil? Kui jah, siis kuidas on korraldatud hindeliste tööde läbiviimine 

nii, et lapsele ei hakkaks kogunema puudulikke hindeid (nt tunnikontrollid, millest ette 

ei teatata) ning et laps ei peaks eraldi hakkama vastamisi kokku leppima ja töid järgi 

tegema sellepärast, et ei olnud kontakttunnis.  

 

R. Kinki sõnul on võimalik soovi korral personaalne distantsõpe kokku leppida 

õpetajaga. Õpilane peab ennast „järjel hoidma“ E-kooli tunnikirjelduste põhjal. 

Kokkuleppel õpetajaga on võimalik saada määratud konsultatsiooniaegadel 

konsultatsiooni ka video teel.  Hoolekogu poolt teavitatud probleemidest E-kooli 

tunnikirjelduste sisu osas. R. Kink lubas õpetajatega üle rääkida tunnikirjelduste 

täitmise vajaduse. 

 

Teema 5 

Ääsmäe koolis ei ole enam eraldi hindeid käitumisele ja hoolsusele. Millise mudeli 

alusel koondhinne kujuneb kui: 

a) laps õpib hästi ja hoolsusega on kõik korras, aga käitumine on nõrk  

b) laps käitub eeskujulikult, aga õppimine on raske ja hoolsus jätab soovida. 

Oleks hea teada/näha ka lapsevanemal hindamismaatriksit või tabelit, mida hinnatakse 

ja mis hindega ehk et kuidas koondhinne kujuneb. Käitumishindel võiks olla ka juures 

selgitus, eriti n.ö madalamatel hinnetel, et vanem saaks aru, mis puudu jääb või 

probleemi tekitab.  

 

R. Kinki sõnul hindamismaatriksit ei ole ning hinde paneb välja klassijuhataja 

õpetajate poolt õpilase kohta antud tagasiside alusel. Toimus arutelu. Hoolekogu teeb 

ettepaneku eelnevalt nt E-kooli kaudu õpilasele tagasisidestada märgatavaid 

hindemuudatusi. 

 

Teema 6  

Kas oleks võimalik, et lapsed saaksid oma garderoobi-kappi kasutada kooli lõpuni. 

Igal aastal on vaja teha uue kapi saamisel uus varuvõti, millega pärast pole midagi 

peale hakata. Oleks lastel lihtsam ja ka vanematel jääks igal aastal lisavõtme tegemise 

mure ära. 

 

J. Kallioni sõnul on kooli nägemuses tegemist siiski üheks õppeaastaks kasutada antud 

kapiga. Praegune garderoobikappide süsteem on ainult ajutine võimalus ning pärast 

kooli renoveerimistööde lõppu jätkatakse avatud garderoobide süsteemiga. 

 

Teema 7 

Veipimine (e-sigarettide kasutamine) - väidetavalt on nii 6.a kui ka 6.b lapsi, kes 

sellega tegelevad. Ehk oleks hea, kui lastele keegi lugupeetud inimene sel teemal 

räägiks, avaks selle pandoora laeka ja võtaks uudsuse võlu maha - nt kooli 



5 

 

sotsiaalpedagoog või noorsoopolitseinik. Loomulikult saab ka kodus sel teemal 

räägitud, aga lapsevanema jutt on tavaliselt kurtidele kõrvadele. 

 

J. Kallion sõnul on probleem ja levikukolded teada ning sellega tegeletakse – teemat 

käsitlevad õpetajad ning sotsiaalpedagoog. Veipimist on raske märgata, sest e-

sigarettidel pole tavasigarettidele omast suitsuhaisu, sellepärast on oluline koostöö ja 

infovahetus kodu ja kooli vahel. 

 

Teema 8 

Kes saab peale jõuluvaheaega 2.a klassi õpetajaks?  

 

J. Kallioni sõnul ei ole see hetkel teada. Hetkel on ametlik kinnitus dekreeti minemise 

kohta antud ning seadusest tulenevalt kuulutatakse välja konkurss. Kuni uue õpetaja 

leidmiseni toimuvad tunnid asendusõpetajate abil ning loodetavasti leitakse uus 

õpetaja kiirelt. 

 

Teema 9 

Eelnevalt toimusid huviringid algajatele ka robootikas ja keraamikas. Miks see ära 

lõpetati? 

 

R. Kinki sõnul läks robootikaringi juhendaja koormus liialt suureks, mistõttu otsustati 

algajate ring hetkel pausile panna. 

 

J. Kallioni sõnul keraamika huviringi juhendaja vahetus ning seoses koolimaja 

renoveerimistööde eeldatava algusega uuel aastal pannakse keraamika ring pausile. 

Renoveerimistööde käigus paranevad märgatavalt keraamikaga tegelemise 

võimalused. 

 

Teema 10 

Kas ja kuidas on mõeldud sellel õppeaastal viia läbi arenguvestlused? 

 

Riina Kinki sõnul arenguvestlused kindlasti läbi viiakse. Mõned klassijuhatajad on 

juba alustanud ja ülejäänud on alustamas. Võrreldes eelnevate aastatega on 

arenguvestluste läbiviimine toodud varasemaks. Arenguvestlus lepitakse 

lapsevanemate ja klassijuhataja vahel kokku nii, et see sobiks mõlemale poolele. 

Võimalik on arenguvestlusi pidada nii virtuaalselt kui ka füüsiliselt silmast-silma. 

 

Teema 11 

Hea meel on koolile edastada hoolekoguni jõudnud kiitused.  

 Avaldatakse kiitust Helene Arulale, kes oskab matemaatikat väga lihtsalt ja 

arusaadavalt selgitada.  

 Kiidetakse ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajat Kadri Sulpi huvitava 

teemakäsitluse ja hästi organiseeritud tundide läbiviimise eest. 

 Saku Gümnaasiumisse õppima läinud vilistlased edastavad Saku Gümnaasiumi 

õpetajate poolse kiituse Ääsmäe Põhikooli eesti ja võõrkeelte taseme kohta. 

 

Ääsmäe Põhikooli eelarve 2021 

J. Kallion tutvustas väljavõtet Saue valla eelarvest, mis puudutab Ääsmäe Põhikooli.  

 IT kulud (valla arendusosakonna eelarverida) 23 700 €, tõus 3% 

 Vallavara haldus (küte, koristus jms – valla majandusosakonna eelarverida) 

110 900 €, langus 10,6% 
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 Majandamiskulu (kooli direktori eelarverida) 919 100 €, tõus 1,1 %, millest 

tööjõukulu 798 500 € ja majandamiskulu (inventar jms) 120 600 € 

 Täiendavalt sisaldab eelarve investeeringukava Ääsmäe Põhikooli vana 

õppehoone renoveerimise ehitustöödeks 2 580 00 €, mida finantseeritakse 

osaliselt riigipoolse investeeringute toetusega seoses COVID-19 meetmega  

(1 032 000 €). 

 

Jõululaat ja -kontsert 

J. Kallioni sõnul arvestades hetkeolukorda riigis ning Vabariigi Valitsuse kehtestatud 

piiranguid sel aastal jõulukontserti ja jõululaata ei toimu. 

 

 

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

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)

       

Krista Tehva        Aldo Tatter  

koosoleku juhataja       protokollija 

 


