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Kokkuvõte Ääsmäe Põhikooli hoolekogu 02.03.2015. a koosolekust 
(Täismahus protokolli on võimalik küsida oma klassi esindaja käest) 

 
 

        
Koosolek algas kell 18.03 ja lõppes kell 20.30, 
koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis, aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe. 
 
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Kairi Sule, Key Smirnova, Merike Soodla, Marge Rehepapp, 
Kersti Meindorf, Krista Tehva, Siret Saarniit, Virge Keidla. 
 
Puudusid hoolekogu liikmed: Ralf Neemlaid, Kärri Sõelsepp, Egne Korol ja Eero Kaljuste 
 
Koosolekule olid kutsutud Ääsmäe Põhikooli direktor Jaanus Kallion (lahkus kl 20.15), 
õppealajuhata Riina Kink, õpilasesinduse liikmed Grete Võrno (lahkus 18.50) ja Anette Kõu (lahkus 
18.50). 
 
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Kairi Sule ja protokollis Siret Saarniit. 
 
Koosoleku juhatas sisse Kairi Sule, kes tutvustas hoolekogu koosoleku päevakorda. 
 
Koosoleku päevakord 
 
1. OÜ-u Norrison koolivormide presentatsioon 
2. Kooli arengukava 2016 - 2020 
3. Kooli õppekava muudatus 
4. Jooksvad küsimused 
 
 
2014. aasta sügisel viis hoolekogu Ääsmäe Põhikooli lapsevanemate seas läbi küsitluse, milles 
uuriti võimalikku koolivormi kasutusele võtmist meie koolis. Uuringu tulemusena selgus, et 66,7 % 
(kokku vastas küsimustikule 72 lapsevanemat) vastajatest toetas osalist koolivormi kasutusele 
võtmist.  
Seoses sellega otsustas hoolekogu uurida, milliseid koolivorme turul üldse pakutakse ning oma 
toodangut kutsuti esitlema Eesti üks suurimaid koolivormi tootjaid OÜ Norrison. 
Ettevõte on tegelenud koolivormide tootmisega 18 aastat. Praeguseks hetkeks on kliendiks ca 100 
kooli. OÜ Norrison tutvustas koosolekul viibijatele erinevaid tooteid (füüsiliselt), millised on 
klientide poolt tellitud. Tooted on erinevast materjalist (puuvillased või veidi rohkem 
villasisaldusega). Kõik tooted on masinpestavad. 
Koolivormi tellimiseks peab kool edastama oma nägemuse, seejärel kujundab ettevõtte disainer 
kavandid (selle eest eraldi tasu ei lisandu), mille tellija üle vaatab ning sobivuse korral 
aktsepeteerib. 
Koolivormi tellimine toimub e-keskkonnas, samas toimub ka maskmine (sarnaselt e-poodidega). Ca 
15. juuniks peavad olema esemed järgmiseks kooliaastaks tellitud. Ettevõte saadab nimelised 
tellimused kooli augusti lõpus. Keskkond avatakse tavaliselt veelkord mingiks ajaks sügisel, et 
saaks järeltellimusi teha. Probleemide (vale suurus vms) tuleks alati Norrisoni poole pöörduda ja 
leitakse lahendus. 
Tellitava kauba hind ei sõltu kogusest – on kehtestatud konkreetne eseme hind (esemed maksavad 
ca 20-30 eurot). Tallinnas asuvas WW Passaažis on avatud firma esinduskauplus, kus saab 
proovimas käia. Samuti on võimalik proovida OÜ-u Norrison kontoris, Kraavi 11, Tallinn.  
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Hoolekgu ning kool otsustavad lähiajal edasised tegevused koolivormi osas.  
 
J. Kallion tutvustas kooli uue arengukava (aastateks 2016 – 2020) projekti.  
Kõik osapooled (õpetajad, õpilased, lapsevanemad jne) peaksid seoses sügiseks valmiva 
dokumendiga tegema omapoolse SWOT analüüsi arengukava erinevate valdkondade kohta.  
Hoolekogu SWOT analüüsi ootab kool hiljemalt 31.03.2015. 
 
Hetkel kehtiv õppekava koostati 2011. aastal. Õppealajuhataja  R. Kingu sõnul ei ole vaja 
õppekavas teha suuri muudatusi, on vaid vaja korrigeerida. Hetkel kehtiv õppekava on liiga 
paljusõnaline, esineb mitmeid kordusi, üle on vaja vaadata olemasolevad terminid ning lisada uusi 
(nt digipädevus). Valdkondi on vaja ühtustada.  
Üheskoos vaadati üle praegune tunnijaotusplaan. Hoolekogu peab analüüsima ning vajadusel oma 
ettepanekud selle muutmiseks tegema hiljemalt järgmisel koosolekul. 
 
Seoses uue arengukava valmimisega ning õppekavaga muudatustega tuleb hoolekogul valmistada 
järgmiseks kohtumiseks ette mustand omapoolsest nägemusest kooli väärtuste osas (tuua välja 3-5 
tähtsaimat).  
 
Kohapeal algatatud küsimused: 
 
K: Kas kool on mõelnud oskusainete (nt tööõpetuse) hindamist arvestusega, mitte hindeliselt? 
V: Seda on koolis arutatud. Kuid probleem tekib siis, kui õpilane tahab üle minna teise kooli 
(vahatkse hinnet) ja ka kooli lõpetamisel (samuti on lõputunnistusel hinne vajalik). Kuid teemat 
arutatakse veel. 
 
 
Ääsmäe Põhikooli hoolekogu järgmine kohtumine toimub 14.04.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Kairi Sule        Siret Saarniit 
koosoleku juhataja       protokollija 


