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Ääsmäe Põhikool 
 

 

          31.03.2021 nr 1-4/8 

 

 

ÄÄSMÄE HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Koosolek algas kell 19.03 ja lõppes kell 20.05. 

 
Koosolek toimus virtuaalselt Zoom keskkonnas. 

 

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

Puusepp, Siret Saarniit, Kristi Eensalu, Siim Valgeväli, Andro Õisnurm, Andres Kaarmann ja 

Aldo Tatter (liitus kl 19.30).  

 

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

õpilaste esindaja Marlen Olivia Krull.  

 

Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Krista Tehva ja protokollis Kairi Sule. 

 

 

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

 

 

Päevakord: 

1. Distantsõppe aegse hindamisjuhendiga tutvumine  

2. Ülevaade koolimaja renoveerimistöödest 

3. Jooksvad küsimused  

 

1. Distantsõppe aegse hindamisjuhendiga tutvumine   
 

R. Kink tutvustas juhendit. See on analoogne eelmise õppeaasta kevadel kehtestatud juhendiga, 

milles nt oskusainetes ei panda õpilastele numbrilisi hindeid. Tööde järelvastamise tähtaeg 

lepitakse õpetajaga kokku. Õpetajatel on kohustus panna hinded jm märkmed (nt „X“ tegemata 

ülesande kohta) eKooli välja esimesel võimalusel.  

Juhend on leitav kooli kodulehel, rubriigis Dokumendid.   

 

Hoolekogu tutvus dokumendiga ning kiitis selle heaks. 

 

 

2. Ülevaade koolimaja renoveerimistöödest 

 

 

K. Tehva andis ülevaate, et iganädalaselt toimuvad renoveerimise koosolekud, kus osalevad 

kooli esindajana J. Kallion, hoolekogu esindajana K. Tehva, valla esindaja, ehitajad ja 

järelevalve esindaja. Tööd toimuvad plaanipäraselt. On toimunud juba ka sisustuse 

koosolekud arhitektiga, mööblihange ei ole hetkeseisuga veel avatud.  
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J. Kallion tutvustas edasisi plaane, mille kohaselt garderoobid viiakse 0 korrusele. Õpilastele 

tuleb juurde lukustatavaid kappe, kuhu saab jätta oma õppematerjalid, et ei peaks neid kogu 

aeg kaasas tassima.  

Mai alguses toimub renoveerimisel koolimaja tiibade vahetus. Siis läheb renoveerimisse ka 

kooli söökla. Selles oleva praeguse 70 koha asemel on tulevikus võimalik ühes vahetuses süüa 

160 inimesel (sööklat laiendatakse). Kõikidesse klassidesse lisatakse kaasaegsed 

multiprojektorid. Samuti tulevad kõikidesse ruumidesse CO₂ andurid ja mõõturid. Kindlasti 

tuleb veel ka järgmise õppeaasta alguses paar kuud läbi ajada kitsamates tingimustes.  

Detsembris 2021.a  peaks valmis saama kaasaegne ja renoveeritud koolimaja! 

Kõik ehitusega seonduvad liiklusprobleemid (ehitusega seotud autod kasutavad 

kergliiklusteed jms) edastatakse ehitajale. Aga ka lapsed ise peavad olema valvsad ja 

lapsevanemad peaks samuti kodudes lapsi kooli juures viibides ettevaatlikkusele juhtima 

 
 

3. Jooksvad küsimused  

 

Teema 1  

K. Sule: Millised on plaanid 9. klassi õppetööga? 

J. Kallion: See sõltub sellest, mida riik otsustab. Hetkeseis on see, et koolid avatakse alates 

26.04.2021. Reaalset seisu ei tea hetkel keegi. Kõik hetkel planeeritud lõpueksamid on 

jätkuvalt jõus. Küll aga ei hinnata sel aastal eksameid numbriliselt, vaid õpilased saavad 

punktid ning järeleksameid ei toimu – lõpetavad nende punktidega, mis eksamilt koguti. 

 

Teema 2  

K. Puusepp: Kuidas ja millises kohas teavitatakse videotundide toimumisest (nt 2. klass)? On 

juhtumeid, et õpilasteni ei ole vastav info jõudnud. 

R. Kink: Õpetaja ei olnud kursis, mis on eelnevalt kokku lepitud. Tänaseks on õpetajat 

instrueeritud ning edaspidi lähevad vastavad teated üles eKooli tunni sisusse.  

K. Tehva: Üldine kiitus õpetajatele, kes on väga tublid videotundidega! Osad alustavad isegi 

10 min varem, et lapsed saaks oma emotsioone enne tunni algust jagada! 

 

Teema 3  

K. Tehva: Kool saatis edasi toitlustaja info, et kokklepitud toidupakkide sisu võib tarne pärast 

viibida. Mis on kokku lepitud, milline see sisu peab olema? Hoolekogul info puudub. A. 

Kaarmann: Mingit kokkulepet toitlustajaga sisu osas ei ole. On vaid see kokkulepe, et 

toidupakk peab olema rahaliselt selles väärtuses, mis õpilase toitlustamiseks on ette nähtud.  

A. Õisnurm: Aga kuidas tekib pakkide sisu ja toiteväärtus? Võrdluses teiste valdade koolidega 

jääb meie kooli toidupakkide sisu alla.  

H. Kala: toidupaki sisu otsustab toitlustaja, vald sellega seotud ei ole. Olukord ja toitlustajale 

suhteliselt uus ja ka nemad õpivad üksteiselt. Olukord paraneb iga korraga. 

J. Kallion: köök on tõsiselt mures tarnete pärast, sest kõike ei jätku, mis pakkidesse 

planeeritud. Tuleb kiirelt asendada, mis on osutunud tõsiseks probleemiks.  

A. Kaarmann: See, kas pakke jagatakse iganädalaselt või üle nädala, otsustab kool.  

J. Kallion: Kui söökla osa läheb renoveerimisse, siis toimub toidu jagamine kas aulas või 

noortekeskuses (hetkel veel lõplik otsus puudub). Aga söökla peaks valmis olema selle aasta 

oktoobri lõpuks ning siis hakatakse õpilasi taas sööklas toitlustama.  

 

Teema 4 

A. Kaarmann: Varsti hakkab läbi saama kooliarvutite kasutusleping. Vallal on tekkinud mõte, 

et soovijad saaks need jääkväärtusega välja osta. Äkki mõni pere sooviks? Kool võiks uurida 

ja vald räägib IT firmaga läbi.  
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J. Kallion: Arvutid on 4 aastat vanad, üldiselt heas korras (mõnel akud ehk tahaks 

vahetamist). 

K. Tehva: Vald räägib IT firmaga läbi hinna ning mis ajal see protsess võiks toimuda. A. 

Kaarmann annab info edasi K. Tehvale. Kui soovijaid on, siis võiks seda võimalust kasutada.  

 

Teema 5 

K. Tehva: Kas kontrolltööd pannakse üldjuhul ennetavalt koduse töö alla eKooli või tunnitöö 

alla ja õpilane peab sealt seda ette vaatama? 

R. Kink: See ei ole kokku lepitud. Õpetajatele on distantsõppe ajal antud soovitus, et rohkem 

tehtaks nö väiksemaid töid (mitte kontrolltöid). 

 

Teema 6 

A. Õisnurm: Kooli ehitusel osalevate suurte autode puhul peaks äkki olema kogu aeg väljas 

ka järelevaataja? Suure autoga sõitev juht ei pruugi näha, kui laps on auto taga. Kuna autod 

kasutavad kergliiklusteed, kus ka lapsed võivad liikuda (sest nad teavad, et kergliiklusteel 

võib kõndida/jalgrattaga sõita), siis võib väga kergesti juhtuda õnnetus. 

K. Tehva: Suurte autode puhul peaks olema keegi, kes jälgib, sellest on ka ehituskoosolekutel 

juttu olnud. 

J. Kallion: Liiklust jälgitakse. Palve lapsevanematele – tuleb rääkida lastega ja jälgida liiklust! 

K. Tehva: Kui on märkusi, siis kogume info kokku ja saadame ehitajatele edasi. 

 

Teema 7 

K. Tehva: Sügisest ei jätka hoolekogus, seega annan teada, et tuleks valida järgmiseks 

õppeaastaks uus hoolekogu juht.  

J. Kallion: Kahjuks pole sel õppeaastal olnud võimalik kokku kutsuda kooli üldkoosolekut, 

loodetavasti saab seda teha järgmise õppeaasta alguses, et siis seal valida reglemendi järgselt 

ka kõik hoolekogu liikmed.  

 

Teema 8 

K. Tehva: Kuidas on sujunud matemaatika asendusõpetaja otsingud?  

J. Kallion: Loodetavasti kõik sujub. Ühe variandiga kaalutakse ka õppeaasta lõpuni nö 

videoõpetajaga jätkamist (v.a 9. klass). Lõplik lahendus selgub peatselt.  

 

 

 

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

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)

       

Krista Tehva        Kairi Sule  

koosoleku juhataja       protokollija 

 


