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Ääsmäe Põhikool 
 

26.08.2021 nr 1-4/9 

 

 

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, Kristel Maltis, Kersti Puusepp, Key Smirnova, 

Annmarii Hakkaja, Siret Saarniit (õpetajate esindaja), Katrin Paju, Andro Õisnurm, Andres 

Kaarmann (koolipidaja esindaja, virtuaalselt) ja Aldo Tatter. 

 

Ei osalenud hoolekogu liikmed: õpilaste esindaja, Kristiina Lindus ja Siim Valgeväli. 

 

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

 

Koosolekut juhatas Krista Tehva ja protokollis Aldo Tatter. 

 

 

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

 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe ja vajadusel aseesimehe valimine 

2. Hoolekogu protokollija valimine 

3. Dokumentidega tutvumine  

3.1 Ääsmäe Põhikooli õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte 2020-2021 õa 

3.2 Ääsmäe Põhikooli 2020/21 õa üldtööplaani analüüs 

3.3 Ääsmäe Põhikooli 2021/22 õa üldtööplaan 

4. Koolimaja vana osa renoveerimise hetkeseis 

5. Jooksvad küsimused  

 

 

1. Hoolekogu esimehe ja vajadusel aseesimehe valimine 

 

Seoses hoolekogu esimehe Krista Tehva hoolekogust lahkumisega tekkis vajadus valida 

hoolekogule uus esimees. A. Tatteri poolt tehti ettepanek mitte vahetada hoolekogu 

aseesimeest ja leida kandidaat esimehe kohale edaspidise parema järjepidevuse huvides 

nooremate klasside esindajate hulgast. Toimus diskussioon ja otsiti sobilikku kandidaati. 

Mitme hoolekogu liikme poolt pakuti välja Kersti Puusepp, kes pikema järelemõtlemisaja 

järel andis ka oma jah-sõna. Toimus hääletus ja Kersti Puusepp valiti uueks hoolekogu 

esimeheks. 

 

Otsus: Hoolekogu uueks esimeheks valiti Kersti Puusepp. Hoolekogu aseesimehena 

jätkab Siim Valgeväli 
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2. Hoolekogu protokollija valimine 

 

Seoses hoolekogu protokollija Kairi Sule hoolekogust lahkumisega tekkis vajadus valida 

hoolekogule uus protokollija. Toimus diskussioon ja otsiti sobilikku kandidaati. Katrin 

Paju esitas oma kandidatuuri ning hääletuse käigus leidis kandidatuur ka toetust. 

 

Otsus: Hoolekogu uueks protokollijaks valiti Katrin Paju.  

 

 

3. Dokumentidega tutvumine 

 

3.1 Ääsmäe Põhikooli õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte 2020-2021 õa 

 

R. Kink andis ülevaate eelmise õppeaasta õppetööst. Ääsmäe Põhikoolis õppis 

2020/2021 õppeaastal 228 õpilast ja 28 õpetajat. Õpilaste arv on eelnevate aastatega 

võrreldes püsinud, aga klassikomplektide arvu suurenemise tõttu õpetajaskond on 

pidevalt suurenenud. Uuest õppeaastast on koolis kaks uut esimest klassi ja neli uut 

õpetajat – vene keel, eesti keel, loodusteadused ja klassiõpetaja. 

 

Distantsõpe jättis nii eksamitulemustele kui ka hinnetele oma jälje. Lõpueksamite 

parimad tulemused olid inglise keeles. Matemaatika lõpueksami keskmine tulemus jäi 

märgatavalt alla senistele keskmistele tulemustele. Eesti keele lõpueksamite keskmine 

tulemus on samas suurusjärgus eelnevate aastatega. 

 

Riiklikud tasemetööd olid 4. ja 7. klassis matemaatikas ja loodusõpetuses, mis toimusid 

õppeaasta alguses. Lisaks oli koolil võimalus teha tasemetöö 6. klassi eesti keele ja 

matemaatika tasemetööd maikuus. Kõik tasemetööd olid e-tasemetööd. 

 

2020/21 õppeaastal jäid klassikursust kordama 3 õpilast. Kooli lõpetasid riikliku 

kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ 30 õpilast (3.-9. klass), 69 õpilast (3.-9.kl) 

tunnustati  kooli kiituskirjaga. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel  lõpetas põhikooli 

Priidik Kiilberg. 

 

Vaadati üle Haridus- ja Teadusministeeriumi portaalist Haridussilm (haridussilm.ee) 

välja võetud statistilised andmed ning toimus diskussioon välja toodud näitajate alusel. 

Võrdlusbaas oli kooli näitaja võrreldes kohaliku omavalitsuse keskmise ja riikliku 

keskmise näitajaga. Tekkis diskussioon. Enim tekitas küsimusi, et miks on viimasel 

kahel aastal Ääsmäe kooli 2017 ja 2018 aasta lõpetanutest vähem kui 70% (69,2% aastal 

2020) omandanud keskhariduse. Samas Saue valla keskmine näit aastal 2020 oli 81,3% 

ja üle Eesti keskmine 82,1%. J. Kallion sõnul pakutakse karjääriõpet 7. ja 8. klassis ja 

koostöös Töötukassaga personaalset karjäärinõustamist 9. klassis ning K. Smirnova 

sõnul on see õpilaste tagasiside põhjal ka huvitav ja vajalik. 

 

R. Kink: Eelmisel õppeaastal kasutati ka paralleelklasside puhul rühmaõpet koostades 

rühmad vastavalt edasijõudmisele õppeaines. Kõik õpetajad tegid digitunde ning 

õpetajad olid ka vilunumad digitundide läbiviimisel. Need, kes vajasid personaalsemalt 

lähenemist neile võimaldati ka õpiabi ja vajadusel kontaktõpet. Kui oli näha, et 

distantsõppes ei suudeta õppematerjali omandada, siis kasutati ka koolis kontakttunde. 

Samas tuleb tunnistada, et kevad 2021 möödus üldise väsimuse tähe all. 

 

J. Kallioni hinnangul tuldi keerulise kevadega toime ning suur abi oli siin ka valla IT-

teenistuse pingutustest. COVID-19 kriisi alguses oli rohkem killustatust 
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infotehnoloogiliste vahendite ja võimaluste kasutamisel, kuid nüüd on kõigil kooli e-

mailikontod ja MS Teamsi kasutamiseks oli kooliperele loodud kõik võimalused ja 

vajalikud juhised.  

 

R.Kink poolt anti ka ülevaade kooli tugisüsteemide tööst 2020/21 õa. 

 

Otsus: 2020/21 õa õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte võeti teadmiseks. 

 

 

3.2 Ääsmäe Põhikooli 2020/21 õa üldtööplaani analüüs 

 

R. Kink andis ülevaate eelmise õppeaasta tegevustest. Jätkati KiVa, Vaikuseminutte ja 

VEPA (Veel Parem! käitumisoskuste mäng) programmidega. Kõikide nende 

projektidega soovitatakse jätkata, ettepanek on suurendada VEPA klasside arvu (seni 

pilootprojektina 2. klassides, edaspidi 1.-3. klass)  

 

Käivitati projektipäevade programm, kuid neil, kes olid distantsõppel jäi kogu 

programm ikkagi lünklikuks. Näiteks jäid 5.-9. klassidel II trimestril projektipäevad 

täielikult vahele. 

 

Kooli väärtuste integreerimine õppetöösse – see sügisel algas edukalt, kuid II poolaastal 

jäi peamiselt distantsõppe mõjul pooleli. 

 

Kooli juhtkonna poolt on 20/21 õa analüüsi põhjal tehtud ettepanek korraldada e-

õppepäevasid mitte üks kord õppeaasta jooksul nagu senini, vaid üks igas trimestris.  

 

Vaadates ürituste plaani 2020/21 õppeaastal on samuti näha eelmisele õppeaastale 

iseloomulikku mustrit – sügisel ja talvel toimusid nii õppetöö-, huvitöö- kui ka 

spordiüritused, kuid kevadel distantsõppe tingimustes toimusid ainult üksikud plaanitud 

üritused. 

 

Otsus: 2020/21 õa üldtööplaani analüüs võeti teadmiseks. 

 

 

3.3 Ääsmäe Põhikooli 2021/22 õa üldtööplaan 

R. Kink andis ülevaate uue õppeaasta tööplaanist. Koolivaheajad ja trimestrid on 

vastavalt ministeeriumist etteantule. Uus tööplaan toetub uuele viieaastasele 

arengukavale ning vastavalt arengukavale on tegevused samade teemade kaupa – 

eestvedamine ja juhtimine ning õppe- ja kasvatustöö. 

Kuna õpetajate arv on olnud pidevas kasvamises, siis on plaanis juhtimine viia 

ainesektsioonipõhiseks. Plaan on moodustada 5 ainesektsiooni: oskusained, reaalained, 

humanitaarained, klassiõpetajad ja tugisüsteem. Eesmärgiks on alustada töökorra 

raamistiku loomisega ning seejärel moodustada vastav struktuur.  

Väljatöötamisel on koolipere IT-alaste oskuste kava. IT-alase pädevuse osas soovitakse 

edasi minna süstematiseeritumalt, mis tähendab ka kooliastmete lõpus IT-alase 

pädevuse testimist. 

Õppe- ja kasvatustöö puhul suuremaid muutusi ette näha ei ole. Nagu eespool juba on 

märgitud laiendatakse VEPA programmi 1. ja 3. klassidesse. Edasi liigutakse ka 
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ennastjuhtiva õpilase arendamise suunas. Plaanis on üle vaadata ja ajakohastada 

õppekäikude kava.  

Otsus: 2021/22 õa üldtööplaan võeti teadmiseks. 

 

4.  Koolimaja vana osa renoveerimise hetkeseis 

Toimus ringkäik koolimaja vana osa vasakus tiivas, mis koolimaja 

renoveerimislepingus on 1. etapp ja mis peaks olema juba valminud ja üle antud. 

Visuaalselt olid 1. etapi tööd teostatud, kuid väidetava tarneraskuse tõttu puudusid 

kõikjal valgustid.  

J. Kallioni sõnul koolitöö septembris algab ning koheselt, kui ruumid on lõplikult üle 

antud, saab ka õppetööga alustada vana maja vasakus tiivas, mis on renoveerimistööde 

1. etapp. Suvel jäid 1. etapi tööd algsest tööde graafikust palju maha ning põhjuseid on 

erinevaid – viiruspuhangust tulenev tööjõu probleem, mõnede toodete ja materjalide 

tarneraskused ja ka ootamatusi tuli ette, mida projektdokumentatsioonis polnud 

võimalik ette näha. Samas vallapoolne projektijuht oli pidevalt rakendatud, et ehitajale 

nende kohustusi meelde tuletada ja survestada. Kui ehitaja on proovinud 

tarneraskustega projektis ettenähtud tooteid asendada alternatiividega, siis selles osas 

on vallapoolne kindel seisukoht, et hinnaalandusi ei tule ning kvaliteedi tagamiseks 

tooteid vahetada ei lubata. 

Kooli vana hoone vasaku tiiva saab kasutusele võtta kui valgustid on ehitaja poolt paika 

pandud, ehituse lõpukoristus tehtud ning mööbel klassidesse paika pandud. Hetkel on 

plaan kasutada vana mööblit, sest ka uue mööbli saabumine on tarneraskuste tõttu 

veninud. 1. etapi osa on ka aula, mis on pärast pisiviimistlust valmis kasutuselevõtuks. 

02. septembril võetakse kasutusele I korruse fuajee, aula ja vana korpuse vasak tiib (1. 

etapi), nii on võimalik õppetööga alustada. Söömine toimub hetkel noortekeskuse 

ruumides. 

A. Tatteri poolt tõstati küsimus, et kas nn poole maja (1. etapi tööd) renoveerimise 

käigus on võimalik seda poolt maja ka eraldi ametlikult kasutusele võtta arvestades 

elektriohutuse ja hoone siseventilatsiooni nõuetega. K. Tehva sõnul on juba alates 

algsest projektist olnud vastav nõue see, et oleks võimalik renoveerimistööde erinevas 

etapis valminud ruumid etapi lõppedes kasutusele võtta. 

Otsus: Hetkeseis koolihoone vana osa renoveerimistöödel võeti teadmiseks. Enne 1. 

etapis valminud ruumise kasutusevõttu kontrollida ruumides ventilatsiooni toimivust. 

 

5. Jooksvad küsimused  

Teema 1  

Sel õppeaastal vahetuvad erinevatel põhjustel mitmete klasside esindajad hoolekogus 

ja järgnevalt ülevaade, kes on nüüdsest klasside esindajad hoolekogus:  

2. klassid – Katrin Paju 

3. klassid – Kersti Puusepp 

4. klass – Kristiina Lindus 

5. klassid – Aldo Tatter 

6. klassid – Andro Õisnurm 



5 

 

7. klassid – Siim Valgeväli 

8. klass – Kristel Maltis 

9. klass – Annmarii Hakkaja 

 

Teema 2  

J. Kallion andis ülevaate kooli alguse aktustest. 1. ja 9. klasside õppeaasta alguse 

pidulik aktus toimub 01. septembril aulas ning osa võivad võtta ka vaktsineeritud 

lapsevanemad. 2. – 8. klasside õppeaasta alguse pidulik aktus toimub 01.09 võimlas 

ning sinna lapsevanemaid ei oodata. 

 

 

Teema 3  

Tõstatati teema vaktsineerimise kohta. A. Kaarmanni sõnul tuleb üle vaadata kooli 

riskianalüüs ning kontrollida üle, millised reeglid on seatud. Tuleb tähele panna, et ka 

riiklikud suunised on pidevalt muutumises. Ääsmäe kooli õpetajatest on juuli lõpu 

seisuga vaktsineeritud 74%. Need õpetajad, kes ei ole vaktsineeritud, peavad kord 

nädalas tegema testi. Testid antakse vallavalitsuse poolt. 

 

Kooliperes avastatud COVID-19 nakkuse ilmnemisel lähtutakse ministeeriumi poolt 

antud juhistest ning esialgu suuremat või täielikku distantsõpet ette ei nähta. 

 

 

Teema 4  

K. Tehva andis teada, et ilma täiendava reklaamita on veebilehel digiopetaja.ee 

avaldatud muuhulgas kiitust ka kolmele Ääsmäe Põhikooli õpetajatele vastavalt: 

 Kadri Sulp, Ääsmäe Põhikool - Alati abivalmis, lapse sõbralik ja rõõmsameelne. 

 Kaja Peetson, Ääsmäe Põhikool - Alati toetav, abivalmis,, kindlameelne. Parim 

 Piret Kunts, Ääsmäe Põhikool - Tahan kiita õpetaja Piretit tema väga mõnusa 

suhtumise eest! Päeva esimesi matemaatikatunde alustas ta tavaliselt 10 või isegi 

15 minutit varem, nii et lapsed said enne ainetunni algust niisama jutustada. 

Väiksematele lastele on see väga vajalik ja laseb hiljem rahulikumalt õppetööle 

keskenduda. Aitäh! 

 

Teema 5 

R. Kink Sellel aastal huvitegevuse laata ei korraldata ning huvijuht A. Linnamägi 

koostab vajalikud materjalid, mis pannakse kooli kodulehele 

 

Teema 6  

J. Kallioni poolt anti informatsioon, et on liikunud info Opiq teenuse lõpetamise kohta, 

aga see ei ole päris korrektne. Opiq keskkonna teenuste kasutamise eest maksis eelmisel 

õppeaastal Haridus- ja Teadusministeerium, kuid sellest õppeaastast nad selle teenuse 

ei maksa. Selle asemel anti kohalikele omavalitsustele toetust, et tagada vastava teenuse 

pakkumine õpilastele. Opiq keskkonna haldajate poolt on edastatud hinnapakkumised, 

kuid hinda soovitakse veel läbirääkimiste käigus vähendada. Oluline sõnum on see, et 

teenus jääb ka edaspidi õpilastele kättesaadavaks. 

 

 

 

 

 

Ääsmäe Põhikooli hoolekogu järgmine kohtumine lepitakse kokku e-posti teel. 
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(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)

       

Krista Tehva        Aldo Tatter  

koosoleku juhataja       protokollija 

 


