
 
 

Kokkuvõte Ääsmäe Põhikooli hoolekogu 14.04.2015. a koosolekust 
(Täismahus protokolli on võimalik küsida oma klassi esindaja käest) 

 
 
Koosolek algas kell 18.00 ja lõppes kell 20.30, 
koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis, aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe. 
 
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Kairi Sule, Virge Keidla, Key Smirnova, Siret Saarniit, Kärri 
Sõelsepp, Krista Tehva, Merike Soodla, Kersti Meindorf, Egne Korol. 
 
Puudusid hoolekogu liikmed: Ralf Neemlaid, Eero Kaljuste, Marge Rehepapp. 
 
Koosolekust võtsid osa Ääsmäe Põhikooli direktor Jaanus Kallion ja õppealajuhataja Riina Kink. 
 
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Kairi Sule ja protokollis Kärri Sõelsepp. 
 
Koosoleku juhatas sisse Kairi Sule, kes tutvustas hoolekogu koosoleku päevakorda. 
 
Koosoleku päevakord 
 
1. Kooli väärtused ja SWOT – kokkuvõte ettepanekutest 
2. Kokkuvõte õpilaste rahulolu-uuringust 
3. Koolivormi hetkeseis 
4. Õppeaasta viimase koolipäeva tegevused – mõtted ja ettepankud 
5. Kokkuvõte uuest arengukavast 
6. Kohapeal algatatud küsimused 
 
 
Kooli väärtused ja SWOT – kokkuvõte ettepanekutest 
 
Vaadati üle hoolekogu täiendatud kooli väärtuste nimekiri, väärtused lisatakse arengukavva. 
Eelmisel korral arutatud tunnijaotusplaani kohta lisati, et soovitud on, et lisataks matemaatika või 
kokanduse tunde, samuti võiks vene keel alata aasta varem ja veidi mängulisemalt. Mõte on lisada 
ka loovtöö tund, aga ka seda peaks tegema mõne muu aine arvelt. 
J. Kallion tutvustas õpilasesinduse koostatud SWOT analüüsi. Toimus arutelu. Õpilasesinduse 
analüüsist selgus, et õpilased soovivad lukustatud kappe/garderoobi, kuhu paigutada väärtasjad. 
J. Kallion selgitas, et kappide soetamisega juba tegeletakse. Edasi selgus, et lapsed leiavad, et 
tahvelarvutite kasutamine tunnis teeks õppetöö huvitavamaks. Ka selle küsimusega juba 
tegeletakse. 
 
Koolivormi hetkeseis 
 
Valminud on koolivormi esialgsed kavandid, valmistaja OÜ Norrison. Hoolekogu võrdles eri 
koolide kogemusi koolivormiga. Leiti, et lisaks praegustele kavanditele (tumehall põhivärv, oranžid 
detailid) võiks olla ka vastupidise värviskeemiga kavandid (tumehallid detailid oranžil põhivärvil). 
Otsustati paluda OÜ Norrisonilt proovieksemplare esimesel võimalusel, et neid saaks õpilastele ja 
vanematele juba viimase koolipäeva peol tutvustada.  
 
Mõned lapsevanemad on pöördunud hoolekogu poole murega, et nad ei tahaks, et koolivorm 
tähendaks üleni ühes vormis käimist. Sellist koolivormi plaanis ei ole, valikus on mitmeid erinevaid 
riideesemeid (nt pihikseelik, vest, kampsun, polo), mis on kujundatud ühtses stiilis. Igapäevaselt 
oleks nõutav vähemalt üks ese. Konkreetsed reeglid pannakse paika hiljem, kui lõplikud kavandid 
on selgunud ja proovieksemplarid üle vaadatud. 



 
Lisaks tekkis arutelu, millist riietust võiks pidada pidulikuks. Kooli kodukorras on välja toodud 
soovitatud pidulik riietus, milleks on mustad püksid või seelik ja valge pluus. Paljud ei pea sellest 
kinni, vaja oleks teemale rohkem tähelepanu pöörata, sest jätkuvalt juhtub, et on õpilasi, kes tulevad 
pidulikule üritusele dressides. Selle juures on väga oluline ka vanemate tehtav selgitustöö, millised 
riided on pidulikul üritusel sobilikud ja millised mitte. 
 
Õppeaasta viimase koolipäeva tegevused – mõtted ja ettepankud 
 
Viimase koolipäeva pidu on planeeritud 3. juuni õhtul kell 18.00–21.00. Hoolekogu arutas,  kuidas 
pidu korraldada ja mida sel päeval õpilastele meelelahutuseks pakkuda. Arutelu otsustati jätkata 
meili teel. 
 
Kokkuvõte uuest arengukavast 
 
Uuest arengukavast tuli esialgu arutlusele kooli staadioniga seonduv. Staadion peaks valmima 
2016. aastal. Lähipäevil alustab tööd geodeet, et panna paika staadioni täpne asukoht. 
 
Kaberingi korraldatav kabevõistlus 
 
Kaberingi õpetaja saatis direktori kaudu teate, et kuna talvel oli kabevõistlusel nii palju osalejaid, 
võiks korraldada kevadel perede kabevõistluse, pakutav kuupäev oleks 14.05. Võistluse 
toimumisest antakse täpsemalt teada kooli infokanalite kaudu. 
 
 
Ääsmäe Põhikooli hoolekogu järgmine kohtumine lepitakse kokku meili teel. 
 
 
 
 
 
 
 
Kairi Sule         Kärri Sõelsepp 
koosoleku juhataja        protokollija 
 
 
 


