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ÄÄSMÄE HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosolek algas kell 18.00 ja lõppes kell 20.00.
Koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe.
Osalesid hoolekogu liikmed: Kersti Puusepp, Kristel Maltis, Siim Valgeväli, Aldo Tatter, Annmarii
Hakkaja, Andro Õisnurm, Andres Kaarmann, Katrin Paju, õpilaste esindajad Ketliin Puusepp ja Cristel
Tahk.
Ei osalenud hoolekogu liikmed: Siret Saarniit, Anneli Soer, Key Smirnova, Monika Rusing.
Kutsutud osalema: direktor Jaanus Kallion, õppealajuhataja Riina Kink, juhiabi Helje Kala,
lastekaitsespetsialist Marelle Papli, psühholoog Ivita Aadli.
Koosolekut juhatas Kersti Puusepp ja protokollis Katrin Paju.

Koosoleku juhatas sisse Kersti Puusepp, kes tutvustas hoolekogu koosoleku päevakorda.
Päevakord:
1.

Koolist lahkus õpilane koolikiusamise tõttu. Edasine tegevuskava ja edaspidine
ennetustegevus?

2.

Suitsetamine ja teavituse tegevusplaanid. Suitsetamise ja/või vastava vahendi omamise
tuvastamise järgsed tegevused.

3.

Covid testid ja nendes sisalduvad niiskuse-eemaldajad.

4.

Kooli ja kodu vaheline kommunikatsioon, infovahetus, lapsevanemate kaasamine.

5.

Jooksvad küsimused.

1. Koolist lahkus õpilane koolikiusamise tõttu. Edasine tegevuskava ja edaspidine ennetustegevus?
J.Kallion selgitas koolipoolset olukorda koolikiusamise tõttu lahkunud õpilasest. Situatsioon oli tulnud
ootamatult ja väga paljud detailid on delikaatsed.
Hoolekogu esimehel tekkis küsimus, et mis sai nendest lastest kes kiusasid.
Lastekaitsespetsialist Marelle Papli kinnitas omalt poolt, et koolis on lapsed tema poolt ära kuulatud
ning võib öelda, et oli konflikt oli laste vahel ja teismelised läksid emotsionaalseks. Tema sõnul see ei
ole hea juhtum rääkimaks koolikiusamisest.
S.Valgeväli edastab temani jõudnud 7.klassi lastevanematelt saadud tagasisidet, et lapsevanematel
on liiga vähe infot koolielus toimuva kohta.

Tekkis arutelu, et kuidas paremini kommunikatsiooni lastevanemateni esitada.
K.Maltis arvas, et tihti ei jõutagi selle vanemani kelle lapsest mure algab - kõike ei saa kooli peale
ajada. Kui kodu ei tegele, siis kool ei saa ka üksi midagi teha.
S.Valgeväli nägemus kommunikatsioonist on laiem suhtlus lastevanematega, et kool tegeleb, kui on
probleem, rääkida KiVa-st ning kui kõik on hästi, siis seda ka öelda.
A.Tatteri poolt ettepanek, et S.Valgeväli koos H.Kalaga mõtlevad kommunikatsiooni peale ehk kuidas
tõmmata lastevanemate pingeid maha.
H.Kala võtab kokku lastekaitse spetsialisti sõnu kinnitades, et see ei olnud kiusamine. See oli konflikt,
kus pere tegi oma otsuse. Propageerida vanemate seas rohkem KiVa.

2. Suitsetamine ja teavituse tegevusplaanid. Suitsetamise ja/või vastava vahendi omamise
tuvastamise järgsed tegevused.
J.Kallion mainib, et kuna suitsetamine on hetkel levinud e-sigarettide ja mokatubaka näol, siis on
väga raske tuvastada suitsetajaid. Kui on tekkinud nimelisi kahtlusi, siis peresid ja politseid on
teavitatud.
Lastekaitsespetsialist teeb palju koostööd noorsoopolitseiga. Probleemid tulenevad ehk hoopis
sellest, et enam ei pea politsei käima koolides loenguid andmas. Meie piirkonna noorsoopolitsei käib
kutsete peale seda tegemas. Lähiajal on taas loeng tulemas. Politsei käis viimati suitsetamise
kahjulikkusest loengut pidamas novembris. Rakendatud on ka seda, et patrull käib Ääsmäelt läbi
sõitmas.
Kui on näha kuskil suitsetajate punti, siis sellest võib teavitada direktorit. Kuid seaduse järgi tuleb
suitsetamise juhtumist teavitada politseid, mitte kooli. Politsei ei pea juhtumist edasi kooli teavitama.
Lapsevanemad on avaldanud soovi saada osa koolitusest, kuidas ära tunda e-sigarette (mis on nt veip
ja veipimine). Huvi selle koolituse vastu on suur. Info jagamine võiks olla läbi Zoom’i või Teams’i.

3. Covid testid ja nendes sisalduvad niiskuse eemaldajad
Probleem tekkis sellest, et väiksemate klasside õpilased koguvad testide sees olevaid niiskuse
eemaldajaid „narkootikumide“ pähe ja panevad neid suhu.
J.Kallion kinnitas, et pärast selle info laekumist lähevad kõik testitud testid kohe pärast toimingu
sooritamist spetsiaalsesse konteinerisse.
Ääsmäe koolis tehakse Covid-19 kiirtestimisi koolis. Juhul kui mõni lapsevanem avaldab soovi kodus
last testida, siis isiklikult kooli poole pöördudes saab ka nii, kool on paindlik.
Lapsed on väga hästi harjunud testide tegemisega ja selle rituaaliga. Kokku on hetkel positiivseid
teste tulnud alla kümne.

4. Kooli ja kodu vaheline kommunikatsioon, infovahetus, lapsevanemate kaasamine.
Arutatud päevakorra punktis 1.

5. Jooksvad küsimused
Teema 1
Infokiri Ääsmäe koolis. Iga nädalaselt annab kool välja infokirja. Soovist infokirjaga liitumiseks tuleb
kirjutada siret.saarniit@aasmaekool.ee.
Teema 2
On kurdetud, et koolis on vahepeal külm ja halb lõhn. J.Kallion kinnitab, et see möödub, aga hetkel
remondi tõttu ei tööta veel korralikult ventilatsioon ja küte.
Teema 3
Miks ei ole 4.kl saanud muusika õpikuid koju? Vastus J.Kallionil muusika õpetajalt olemas ning
edastatud neljandale klassile.
Teema 4
Kuidas on lahenemas e-sigarettidega seotud probleem?
Vastus koosoleku protokollis olemas. Plaani peaks tugispetsalistid välja mõtlema
Teema 5
Jaanuaris toimub helkurite kontroll A.Tatteri ja A.Õisnurme eestvedamisel.
Teema 6
Meeldetuletuseks lapsevanematele, et nad saavad klassi esindaja poole pöörduda ja hoolekogu
liikmete vahendusel muresid kurta (ka anonüümselt). K.Puusepp koostab kirja lastevanematele
teemal, et kasutage oma klasside esindaja abi. Alati võib pöörduda hoolekogu poole.

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