
Kokkuvõte Ääsmäe Põhikooli hoolekogu 12.02.2014. a koosolekust. 
(Täismahus protokolli on võimalik küsida oma klassi esindaja käest.) 

 
 
Koosolek algas kell 18.00 ja lõppes kell 20.10, 
koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis, aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe. 
 
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Merike Soodla, Kärri Sõelsepp, Virge Keidla, Kairi Sule, Marge 
Rehepapp, Tiit Träss, Kersti Meindorf, Sirli Liiva. 
 
Puudusid hoolekogu liikmed: Pille Mättas, Tõnu Vahter, Ralf Neemlaid, Eero Kaljuste. 
 
Koosolekule olid kutsutud: Ääsmäe Põhikooli direktor Jaanus Kallion, Saue valla abivallavanem 
Indrek Eensaar, Key Smirnova ja Kristina Muidre (9. klassi esindaja asendusliige), Ääsmäe kooli 
kehalise kasvatuse õpetaja Kristjan Küttis (saabus kl 19:55). 
 
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Kairi Sule ja protokollis Kärri Sõelsepp. 
 
Koosoleku juhatas sisse Kairi Sule, kes tutvustas koosoleku päevakorda. 
 
Koosoleku päevakord 
 
1. Ääsmäe kooli välisporditingimuste parandamise võimalused ning välisväljakute ja terviseraja 
visiooni arutelu 
 
2. Kooli kodukorra muutmine 

3. Kokkuvõte õpilaste toitlustamisest 

4. Kokkuvõte jõululaadast 

5. Nissi kooli hoolekogu vastukülaskäik Ääsmäe kooli 

6. Ääsmäe kooli palgajuhendi muutmine (menetlemine ning arvamuse avaldamine e-posti teel) 

7. Jooksvad küsimused. 

 
Koosolekul arutati järgnevat: 
 
1. Ääsmäe kooli välisporditingimuste parandamise võimalused ning välisväljakute ja 
terviseraja visioon 

Abivallavanem tutvustas lühidalt Ääsmäe põhikooliga seonduvat Saue valla arengukavas.  

K: Mida on vald planeerinud teha laste välisporditingimuste parandamiseks? Koolil puudub isegi 
jooksurada. 

I. Eensaar: Esialgu keskendume renoveerimisele. Väiksemaid rajatisi võib olemasolevale 
kompleksile juurde ehitada, kuid enne oleks vaja pöördumist valla poole, kus soovitu on täpselt 
kirjeldatud. Lähtuda tuleks sellest, et renoveerimine võiks toimuda järgmise 5 aasta jooksul. 
Jooksuraja ja kaugushüppekasti ehitus on mõeldav. 

K: Tervel Ääsmäel pole kusagil võimalik harrastada välisporti. Kas külakogu, kool ja lasteaed võiks 
teha ühise taotluse, sest rajatised on ühiskasutatavad? 

I. Eensaar: Võiks küll. Taotlusele võiks lisada ka võetud hinnapakkumised. 

K: Millised on tähtajad? Mis siis, kui kool planeeritakse renoveerida aastaks 2020, oleme staadioni 



oodanud juba 90ndatest. Ehk peaks kohe midagi ära tegema? 

I. Eensaar: Terviklik renoveerimine on päris kallis, seda on mõistlik teha siis, kui struktuurifondide 
uus taotlusvoor on avatud. Praegu võiks jääda pisemate plaanide juurde. Staadioni võiks planeerida 
koos uue koolihoonega. 

K: Kui jõuaksime teha vallale taotluse märtsi jooksul, kas siis on lootust, et asi liikuma hakkaks? 

I. Eensaar: Seda ei saa välistada, kui oleks konkreetne plaan. Praeguse seisuga on valla eelarves 
Ääsmäe kooli aula põranda renoveerimiseks, spordisaali ümberjoonimiseks ja kooli elektritöödeks 
ette nähtud ~43000 eur. Sügiseks on selge, mida kooliga täpselt tehakse ja mis mahus toimub 
renoveerimine. 

2. Kooli kodukorra muutmine  

Kooli kodukorras on muudetud VI alajaotust ja vorme „Juhtumikirjelduse vorm” ja „Õppekäik”. 
Hoolekogu oli muudatustega nõus. 

Õpetajate poolt tehti ettepanek, et võiks loobuda hinnangu andmisest lapse käitumisele/hoolsusele, 
sest see ei motiveeri õpilasi ja seaduses seda ette nähtud pole. See ettepanek läheb arutamiseks 
õppenõukokku. 

3. Kokkuvõte õpilaste toitlustamisest 

Küsitletute rahulolu on eelmise aastaga võrreldes kasvanud, kuid mitte väga palju. Arenguks on 
ruumi. Teenuse parandamiseks on oluline kohe probleemidest teatada. 

4. Kokkuvõte jõululaadast. 

Kõik osapooled olid tehtuga rahul ja rõõmsalt üllatunud, et kõik nii hästi laabus. Kokku koguti 915 
eurot, raha jagatakse klasside vahel võrdselt kevadiste väljasõitude tarbeks. 

5. Nissi kooli hoolekogu vastukülaskäik Ääsmäe kooli 

Otsustati kutsuda Nissi kooli hoolekogu kevadel vastukülaskäigule. 

6. Ääsmäe kooli palgajuhendi muutmine 

Küsimust menetleti e-posti teel. Hoolekogu liikmed kiitsid kooli palgajuhendi muutmise heaks. 

7. Jooksvad küsimused 

1) Küsimus: Koolis läks kõvemate külmade ajal mõnes klassis päris jahedaks. 

Vastus: Kõiki aknaid ei suletud alati korralikult ja vahel lülitati radiaatorid madalamale 
temperatuurile. Nüüd kontrollib valvur õhtuti, et aknad oleks kinni ja radiaatorid õigel 
temperatuuril. Lisapuhuritega soojendatakse öösel klasse, mis on kõige külmemad. Klassides on 
termomeetrid, mille järgi vaadata, et temperatuur klassis oleks normikohane. 
 
2) Küsimus: Miks ei märgita e-kooli juba hommikul, et laps on võistlusel, sealt paistab korraks 
põhjuseta puudumine? 
Vastus: Et vältida arusaamatusi ja kiusatust võistluselt puududa. Puudumine märgitakse põhjusega 
puudumiseks, kui võistlusel on käidud. 
 
3) Küsimus: Laste kotid on niigi rasked, kas neilt saab nõuda, et nad võtaksid kaasa riided nii sise- 
kui välispordi harrastamiseks ja lisaks veel suusad? 
Vastus: Ei saa. 
 
4) Küsimus: Kooli ette ei tohi enam suuski panna. Kus suuski hoitakse? 
Vastus: Nii laste kui kooli suuskasid hoitakse suusaruumis. 
 



5) Küsimus: Kui laps rendib koolist suusavarustuse, aga koju ei vii, kuidas ta nende eest vastutab? 
Kuidas tehakse kindlaks, et igaüks võtaks oma varustuse? 
Vastus: Suusad ja kepid on kõik markeeritud. Suusad on paigutatud korralikult boksidesse, 
 
6) Küsimus: Miks laulukoor ja tantsuring on vaid 1-4 klassile? Kas need ei võiks jätkuda? 
Vastus: Uurin asja. 
 
7) Küsimus: Mis on saanud võimlemisringi ideest? 
Vastus: Sel õppeaastal ei veel alusta, plaan tuleb paika panna. 
 


