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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, Katrin Paju, Andro Õisnurm, Siret 

Saarniit, Anneli Soer, Kristiina Lindus.  

Kutsutud osalema: direktor Jaanus Kallion, õppealajuhataja Katri Buht ja juhiabi Helje Kala. 

Ei osalenud hoolekogu liikmed: Aldo Tatter ja Annmarii Hakkaja. 

 

Õppeaasta viimase koosoleku juhatas sisse ja viis läbi Jaanus Kallion, protokollis Katrin Paju.  

 

Päevakorras oli möödunud õppeaasta ja uue õppeaasta üldtööplaani dokumentide kokkuvõtete 

tutvustamine. 

 

1. Dokumentidega tutvumine 

1.1 Ääsmäe Põhikooli üldtööplaani 2021-2022 õa analüüs 

Järgnevalt on välja toodud valik erinevaid punkte 2021/2022 õa eesmärkidest. Mõned eesmärgistatud 

punktid läksid üle järgmise aasta tegevusplaani sisse.  

Valmis rahuolu uuringu küsimustik, mis viidi läbi mai kuus. Kuna see on uus, siis ei saa võrrelda eelmiste 

aastatega.  

Õpitulemuste saavutamine oli kõige raskem kahel 7.klassi õpilasel. Ettepanek on moodustada eriklass, kus 

saaks abi ka teised lisatuge vajavad 7.klassi õpilased. 

Õppekava analüüs: õppekava hindamise kord üle vaadata. 

Välja on toodud, et eripedagoogi ei õnnestunud leida. 

Õpikeskkonna analüüs ütleb, et tänu renoveeritud hoonele on 80% õpetajate töö rahulolu väga hea. 

Ettepanek luua toimiv dokumendihaldussüsteem, sest õpetajad ei leia dokumente Teamsist üles.  

Toimus palju üritusi eraldi kooliastmele. Ettepanek uueks õppeaastaks: ülekoolilistel üritustel kaasata kõiki 

klasse.  

Huviringid toimusid.  

Iga aastane probleem – küsitluse põhjal ei jõua info õigeaegselt õpetajateni (17%), lapsevanemateni 10%, 

õpilasteni 26% (8% ei saa kunagi infot kätte). Ettepanek: info kõikidesse telekatesse (kooli siseselt). 



Kaasaegne õpikeskkond. Viie aasta eesmärk on luua kaasaegne õpikeskkond. Luua klassiruumides ja 

koridorides hubasust, „elavat“ keskkonda (taimed, plakatid, erinevad nurgad). Ehitustööd nihkusid peaaegu 

aasta võrra edasi (pidi valmis olema 1.sept 2021). Koolihoone on valmis, edasi on plaanis õue ala 

kaasajastamine. Direktor näeb, et see on vaja teha terviklahendusena. Vaja oleks kontseptsiooni.  

Õppe- ja kasvatustöö plaani tutvustus.  

Õpilaste kaasamine. Vajadus rohkem kaasata õpilasi, õpetajad ei pea kõike ette tegema. Klassides on 

klassivanemad, osalevad erinevatel koosolekutel ja töögruppides. Millised on tegevused mis 2.-3. kooliastet 

kaasa tõmbaks/huvitaks. Ettepanek: Loeng e-sigarettide mõjust noore inimese organismile.  

Projektipäevad toimisid. Tagasi kooli projekt, vilistlased ja vanemad andsid tunde.  

KiVa tunde viidi 1. poolaastal läbi 20. KiVa tunde 7.-9. kl ei toimunud. Jätkata KiVa tundide läbiviimist. 

Uueks eestvedajaks saab Katri Buht. 

VEPA – 2 klassi tegelesid ka selle programmiga.  

Jätkata 2. ja 3. kooliastme digipädevuste kaardistamist. Digipädevus läheb õppekavva. 

 

1.2 Ääsmäe Põhikooli õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte 2021-2022 õa 

Ääsmäe Põhikoolis õppis 2021/2022 õppeaastal 241 õpilast. Klassikomplekte oli 17, neist kaks eriklassi. 3. a 

4. eriklass oli liitklass kolme õpilasega ning 5. ja 7. eriklassis oli liitklass samuti 3 õpilasega. Paralleelklassid 

olid 1., 2., 5., 6. ja 7. klass. Mõlemas eriklassis õppis üks õpilane lihtsustatud õppekava alusel. 

Kõrged olid inglise keele eksami tulemused. Matemaatika ja eesti keele eksami tulemused on paranenud.  

Tugisüsteemide kokkuvõte on tehtud logopeedi, sotsiaal pedagoogi ja psühholoogi poolt.  

Sel õppeaastal jäi täiendavale õppetööle 13 õpilast. 2021/22. õppeaasta lõpetasid klassi riikliku kiituskirjaga 

„Väga hea õppimise eest“ 32 õpilast (3.-8. klass). Riikliku kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest” 

tunnustati seitset õpilast. 76 õpilast (3.-9.kl) tunnustati kooli kiituskirjaga väga heade ja heade 

õpitulemuste eest. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel lõpetasid põhikooli Liisa Keller, Aaron Hakkaja ja 

Katariina Pertel. 

Ülevaade anti ka kooli tugisüsteemide tööst 2021/22 õa. 

 

1.3 Ääsmäe Põhikooli üldtööplaan 2022-2023 õa  

Üldtööplaanis on eesmärgid arengukavas välja toodud tegevusvaldkonniti. Mis eelmisest õppeaastat vajaka 

jäi sai uuesti eesmärgiks püstitatud. Arengukava on koostatud aastateks 2021-2025, hetkel oleme teise 

aasta künnisel.  

Põhitegevusteks uuel õppeaastal on eestvedamine, juhtimine ja rahulolu uuringu küsimustiku täiendamine.  

Plaanis veel: Klassijuhatajate tööülesannete, kohustuste ja ametijuhendite kaasajastamine. 

Ainesektsioonide töökorra täiustamine, üldtööplaani ürituste kava täiendamine, õppekäikude kava 

koostamine, õppekäikude läbiviimine koostatud kavale. 

Tegelema hakatakse: Aktiivsete vahetundide läbiviimisega ja liikumist toetavate projektidega.  

Kooliruumide kavandamine ja sisustamine (kaasaegse õpikeskkonna loomine). 



IT-alaste oskuste plaani koostamine, saab dokumendiks 1.poolaastal. 

Koolituskava koostamine, lähtuda, et õpilased oleksid motiveeritud.  

Matemaatika tunnid toimuvad tasemerühmades (7-9 kl). 

Jätkatakse üldtööplaani sidumist rahvakalendri tähtpäevadega  

Katri Buht tutvustas uusi klassijuhatajaid. 1 klassi tuli 17 last ja koolis on kokku 246 õpilast.  

 

2. Jooksvad teemad: 

• Jaanus Kallion tutvustas uut õppealajuhatajat Katri Buhti.  

• Helje Kala tõi välja, et üks ukrainlasest õpilane tuleb 9ndasse klassi. Kui palju Ukrainast tulnud 

õpilasi vastu saab võtta, oleneb sellest, kui palju on vabasid kohtasid. Meie probleem on selles, et 

ei ole õpetajat.  

• Jaanus Kallion tutvustas 2023 aasta eelarvet.  

• 22.oktoobril on plaanis teha kooli sünnipäev/vilistlaste pidu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

Kersti Puusepp        Katrin Paju    

hoolekogu esimees       protokollija 

 


