Kokkuvõte Ääsmäe Põhikooli hoolekogu 03.09.2014. a koosolekust
(Täismahus protokolli on võimalik küsida oma klassi esindaja käest)

Koosolek algas kell 18.30 ja lõppes kell 20.35,
koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis, aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe.
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Kairi Sule, Ralf Neemlaid, Kärri Sõelsepp, Eero Kaljuste, Marge
Rehepapp, Merike Soodla, Kersti Meindorf.
Puudus hoolekogu liige Virge Keidla.
Koosolekust võtsid osa Ääsmäe Põhikooli direktor Jaanus Kallion, külalised Siret Saarniit, Key
Smirnova ja Krista Tehva.
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Kairi Sule ja protokollis Kärri Sõelsepp.
Koosoleku juhatas sisse Kairi Sule, kes tutvustas hoolekogu koosoleku päevakorda.
Koosoleku päevakord
1. Hoolekogu 2013/2014 aasta kokkuvõte
2. Ääsmäe Põhikooli 2013/2014 aasta kokkuvõte
3. Hoolekogu 2014/2015 üldtööplaan
4. Ääsmäe Põhikooli 2015. aasta eelarve kava
5. Ääsmäe Põhikooli 2014/2015 aasta üldtööplaan
6. Kohapeal algatatud küsimused

Koosolekul vaadati läbi hoolekogu tegevuse 2013/2014 kokkuvõte, Ääsmäe Põhikooli 2013/2014
tegevuse kokkuvõte ja Ääsmäe Põhikooli 2014/2015 üldtööplaan.
Hoolekogu tutvus kooli 2015. aasta eelarve kavaga. Sel aastal on kavas parandada söökla ees olevad
kraanikausid, renoveerida spordisaali põrand ning osta lastele turvakapp. Samuti on eelarvesse
planeeritud staadioni projekteerimise ja ettevalmistamise kulud. Eelarve pole veel lõplik, see
kinnitakse pärast vallapoolset kinnitamist.
Arutati, kuidas hoolekogu ja lapsevanemad saaksid sel aastal kooliellu panustada. Lõplik plaan
kinnitatakse järgmisel koosolekul, kuid esialgu on lisaks hoolekogu muudele kohustustele plaanis
näiteks jõululaada korraldamine, liuvälja rajamine talvel (kui ilmaolud võimaldavad). Samuti võiks
teha ürituse suve alul ning organiseerida kas töövarjupäeva, „elava raamatukogu” vms. Järgmisel
aastal võiks näiteks teha septembris töötoa õpikutele ja töövihikutele kaante ümber panemiseks.
Hoolekogu tegevusplaan kinnitatakse järgmisel koosolekul. Kõigi vanemate ettepanekud on
teretulnud.
Kohapeal algatatud küsimused:
K: Kas koolil on plaanis võtta kasutusele plastist õpilaspilet?
V: On plaanis, detailid täpsustakse hiljem.
K: Millistest ringidest oleks lapsevanemad huvitatud lisaks olemasolevatele?
V: Teeme lapsevanemate hulgas uuringu, milliseid ringe tahetakse ja kui palju oleks nõus maksma.

K: Millisele vanusele on mõeldud automudelismi ring?
V: Mõeldud on kõigile. Enne paneme ringi käima, siis vaatame, millised grupid oleks õige teha.
K: Mida kujutab endast robootikaring ja kas seda oleks võimalik ka Ääsmäel korraldada?
V: Robootikaringi juhendaja on nõus tegema ringi ka Ääsmäele. Hind kujuneb vastavalt laste
arvule.
K: Kui vanadele lastele on mõeldud uus MyDance'i tantsuring?
V: MyDance'i tantsuõpetaja ütleb, et tantsuringi võivad kõik tulla.
K: Mis teemal tuleb seekordne loeng lapsevanemate üldkoosolekul?
V: Teemasid on kaks: motivatsioon ja andekate laste toetamine. Loengule on oodatud ka
lasteaialaste vanemad.

Ääsmäe Põhikooli hoolekogu järgmine kohtumine lepitakse kokku e-posti teel.
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