
Kokkuvõte Ääsmäe Põhikooli hoolekogu 13.11.2013. a koosolekust.  
(Kui soovid täismahus protokolli, küsi oma klassi esindaja käest.) 
 
 
Koosolek algas kell 18.30 ja lõppes kell 21.05, 
koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis, aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe. 
 
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Merike Soodla, Kärri Sõelsepp, Virge Keidla, Kairi Sule, Kersti 
Meindorf, Marge Rehepapp, Sirli Liiva, Tiit Träss ja Tõnu Vahter (saabus kell 19.00). 
 
Puudusid hoolekogu liikmed: Ralf Neemlaid, Pille Mättas ja Eero Kaljuste. 
 
Koosolekust võtsid osa Ääsmäe Põhikooli direktor Jaanus Kallion (saabus kell 19.00) ja külaline 
Key Smirnova. 
 
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Kairi Sule ja protokollis Kärri Sõelsepp. 
 
Koosoleku juhatas sisse Kairi Sule, kes tutvustas hoolekogu koosoleku päevakorda. 
 
 
Koosoleku päevakord 
 
1. Kooli jõululaada korraldamine 
2. Kooli tegevuskava arutelu järgnevaks perioodiks ( 2014-2015) 
3. Ääsmäe Põhikooli eelarve 2014. aastaks 
4. Jooksvad küsimused 
 
 
Koosolekul arutati järgmist: 
 
1. Kooli jõululaada korraldamine 
 
Koosolekul osalenud külaline tutvustas ideid koolilaada jaoks. Mõte on korraldada koos kooli 
jõulupeoga ka laat, et koguda koolile raha. Kogutud raha on plaanis jagada klasside vahel võrdselt, 
et seda saaks kasutada õppekäikude eest tasumiseks. Samuti võiks pakkuda lapsevanematele välja, 
et kes soovib toetada, võib kanda annetuse Ääsmäe Põhikooli Sihtasutuse arveldusarvele 
märksõnaga „jõululaat” vms. 
Kooli jõulukontsert võiks toimuda paralleelselt käsitöölaadaga, kus müüakse õpilaste valmistatud 
asju. Plaanis on ka kohvik, kuhu õpilased saavad midagi müügiks kaasa tuua. Laadal võiks müüa ka 
isetehtud hoidiseid jms. Ka kohviku tulu läheks koolile. Osalemine on vabatahtlik. 
Kool võiks laua õpilaste töödega panna välja ka detsembri alguses toimuvale külakogu laadale. 
 
2. Kooli tegevuskava arutelu järgnevaks perioodiks ( 2014-2015) 
 
J. Kallion tutvustas kooli eelmist (3 aasta tagust) SWOT-analüüsi, mille alusel koostati kooli 
arengukava. Tuleb koostada uus tegevuskava ( aastateks 2014-2015), sest paljud toonased nõrkused 
on likvideeritud. 
 
Toimus arutelu Ääsmäe Põhikooli tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude üle. J. Kallion tutvustas 
loovtöö olemust. 
 
3. Ääsmäe Põhikooli eelarve 2014. aastaks 
 
Hoolekogu tutvus Ääsmäe Põhikooli 2014. aasta eelarvega. 
 



4. Jooksvad küsimused 
 
Küsimus: Kas Ääsmäe Põhikoolis on laste tunniplaanid täidetud nii, et neis pole auke? 
Vastus: Jah. Ka õpetaja haigestumise tõttu tunnid ära ei jää, asendaja on olemas. Probleeme võib 
tekkida ringitegevusega, nende jaoks asendajat pole. Info ringi ärajäämisest peaks ringitegevuse 
juhi kaudu vanemani jõudma. 
 
Küsimus: Miks pakutakse koolilõuna ajal lastele hommikusöögist järelejäänud võileibu, kui neid ei 
jätku kõigile? 
Vastus: Uurime järele, milles asi on. 
 
Küsimus: Koolibuss ei pea alati graafikust kinni ja sõidab vahel peatustest varem välja. Milles asi? 
Vastus: Teatame probleemist haridusnõunikule. Tema tegeleb sellega edasi. 
 
Küsimus: Kas e-kooli märgitud põhjuseta puudumine ringidest avaldab mõju tunnistusele? 
Vastus: Lapsevanem peab e-kooli põhjuse kirjutama, siis pole see põhjuseta puudumine. 
 
Küsimus: Kas oleks võimalik arutada päevakorra esimest punkti huvijuhiga, et peo programm 
arvestaks laadaga? 
Vastus: Läbi saab rääkida, aga laada peavad korraldama lapsevanemad. 
 
Ettepanekud: 
 a) Kooli kodulehele panna lause, et ka lapsevanematel on võimalik mõjutada koolis 
 toimuvat, et lapsevanemad oleks sellest teadlikud. 
 b) Lisada kooli kodulehele sportlike rekordite tabel. 
 c) Soovitada mõnel klassijuhatal hakata pidama klassiblogi. 
 d) Talvel võiks kooli juures olla uisuplats. Kui keegi teab kedagi, kes saaks aidata platsi ette 
 valmistada ja lume ära lükata, siis andke teada. 
 
Info:  Koolil on vaja ringijuhti, kes tegeleks tehnika, loodusteaduste, male vms-ga. Kui keegi teab 
inimest, kes sellise ringi teeks, andke julgelt teada. 
 
Info:  Arutusel on võimlemisringi loomine tüdrukutele. Täpsem plaan selgitamisel. 


