Kokkuvõte Ääsmäe Põhikooli hoolekogu 11.11.2015. a koosolekust
(Täismahus protokolli on võimalik küsida oma klassi esindaja käest)

Koosolek algas kell 18.00 ja lõppes kell 20.15.
Koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis, aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe.
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Kairi Sule, Kärri Sõelsepp, Krista Tehva, Key Smirnova, Merike Soodla,
Virge Keidla, Siret Saarniit, Egne Korol ja Marge Rehepapp (lahkus 19.30).
Puudusid hoolekogu liikmed: Siim Valgeväli, Ralf Neemlaid ja Eero Kaljuste.
Koosolekust võtsid osa: direktor Jaanus Kallion, juhi abi Helje Kala ja õppealajuhataja Riina Kink (saabus
19.00).
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Kairi Sule ja protokollis Kärri Sõelsepp.
Koosoleku juhatas sisse Kairi Sule, kes tutvustas hoolekogu koosoleku päevakorda.
Päevakord:
1. Mõtted hindamissüsteemi kohta (K. Sõelsepp)
2. Sisehindamise aruanne 2012/2013–2014/2015
3. Uue arengukava käivitamine
4. Jõululaada korraldamine
5. Ettepanekud avalduste esitamise korra kohta (S. Valgeväli meili põhjal K. Sule)
6. Jooksvad küsimused
1. Mõtted hindamissüsteemi kohta (K. Sõelsepp)
Praegune hindamissüsteem pole eriti paindlik ja motiveeriv. Kuigi hindamisel kasutatakse ka märke „-” ja
„+”, viiakse hinded veerandi hinde kokkuvõtmisel ikka täisarvule 2, 3, 4 või 5. Nii saadakse eri tasemel
tulemuste eest sama kokkuvõtlik hinne. Kas veerandihinde ümardamine täisarvuni on tingimata vajalik?
Miks mitte panna veerandi hinne välja kaalutud keskmise järgi ja ümardatuna ühe kohani peale koma?
Toimus arutelu. Otsustati mõtet kaaluda.
2. Sisehindamise aruanne 2012/2013–2014/2015
J. Kallion tegi kokkuvõtte sisehindamise aruande tööversioonist. Hoolekogult oodatakse
parandusettepanekuid. Paika tuleb panna järgmise perioodi eesmärgid, mis lähevad ka uude arengukavva. H.
Kala tutvustas sisehindamise aruande õppekasvatustöö osa.
Toimus arutelu.
Otsustati: Töötada dokument läbi ja esitada hoolekogu ettepanekud koolile 19. novembriks meili teel.
3. Uue 2016–2020 arengukava käivitamine (J. Kallion)
Vaja on koostada ja vastu võtta 2016. aastal kehtima hakkav arengukava. Aga enne tuleb kinnitada
sisehindamise aruanne, kus on kirjas võtmetegevused.

4. Jõululaada korraldamine
Iga-aastaseks traditsiooniks kujunenud jõululaat toimub koos kooli jõulupeoga 22. detsembril. Toimus
arutelu, kus ja kuidas jõululaata sel aastal pidada. Otsustati korraldada jõulupidu sama formaadi järgi, nagu
korraldati eelmisel aastal. Müüdavad kaubad peavad olema ise tehtud. Kontserdil võiks iga klass esitada oma
jõulutervituse. Edasine korraldamine toimub jooksvalt meili teel.
5. Ettepanekud avalduste esitamise korra kohta (S. Valgeväli meili põhjal K. Sule)
a) Kooli sisseastumisavalduse esitamisel ei tule lapsevanemale tagasisidet, kas avaldus on kätte saadud ja kas
sellega on kõik korras. Võiks olla kasvõi automaatteavitus, et avaldus on kätte saadud ja esimesel võimalusel
võetaks ühendust.
J. Kallion: Tähelepanek on õige. Katsetasime uut süsteemi, aga seda saaks korraldada ka paremini.
Järgmisest aastast läheme tagasi vana süsteemi juurde, kus avaldust saab esitada nii füüsiliselt (saab kohe
läbi vaadata ja tagasisidet anda) kui ka meili teel (sel juhul saadame meilitsi vastuse, kas dokumentidega on
kõik korras).
b) Miks ei saa tagasisidet selle kohta, kas laps on võetud huviringi liikmeks?
J. Kallion: Enamiku huviringidega pole seda muret, et liikmeks ei võetaks. Aga arutame asja, kuidas
süsteemi parandada.
c) Miks nõutakse huviringist loobumiseks avaldust?
J. Kallion: Direktor kinnitab ringide nimekirjad avalduste alusel. Vormikohane avaldus töötati välja, et
vältida segadusi. Avaldus võib olla saadetud ka meili teel, kui sealt on selgesõnaliselt aru saada vanema soov.
Toimus arutelu. Leiti, et huviringidest loobumise kord peaks olema ka kodulehel.
6. Jooksvad küsimused
Küsimus 1. Kõige noorema vanuseastme spordiring on esmaspäeval üheksanda tunni ajal. See on liiga hilja
nende laste jaoks, kes peavad bussi peale minema. Kas ringi ei saaks teha muul ajal?
J. Kallion: Spordisaali ajad on kahjuks kogu päeva ulatuses täis.
Küsimus 2. 5. klassi esindav hoolekogu liige loobub hoolekogu tööst ja seega ka hoolekogu aseesimehe
kohast, vaja on korraldada klassis uue esindaja valimine ja hoolekogus aseesimehe valimine.
J. Kallion: 5. klassi klassijuhataja korraldab klassi lapsevanemate koosoleku, kus valitakse klassile uus
esindaja.
Aseesimehe kandidaadiks esitati Krista Tehva. Toimus hääletamine. Vastuhääli ei olnud, erapooletuid ei
olnud.
Otsustati: Valida Krista Tehva hoolekogu aseesimeheks.
Küsimus 3. Mida otsustati volikogus kooli ehitamise kohta?
J. Kallion: Volikogu seisukoht on, et koolile tuleks ehitada uus õppekorpus ja spordikompleksi osa
renoveerida. Järgmisel-ülejärgmisel aastal veel ehitama ei hakata. Tõenäoliselt võiks ehitus alata 2019.
aastal.
Küsimus 4. Kui kaugel on staadioni ehitus?
J. Kallion: Jaanuari alguses kinnitatakse eelarve, siis läheb tehtud projekt käiku.
Küsimus 5. Lapsevanematele meeldis koosolekul esinenud kõneleja, kas oleks võimalik kutsuda ta ka
vanematele klassidele loengut pidama?

J. Kallion: Tegemist oli kalli koolitajaga, koolil pole selleks ressursse. Siis peaks seda finantseerima
vanemad.
Küsimus 6. Info (R. Kink): Jaanuaris toimub „Tagasi kooli” nädal, kõik vanemad on oodatud kooli tunde
andma.
Otsustati: Võtta info teatavaks.
Küsimus 7. Info (J. Kallion): Kool ja vald jätkavad koostöös Eesti Kontserdiga kontserdisarja korraldamist.
Koolis tuleb veel kontserte, millest ka vanemad võiks osa saada.
Otsustati: Võtta info teatavaks.
Küsimus 8. Kuidas saaks liiklusringist osa need lapsed, kes eelmisel aastal eksamit ära ei teinud ja tahaks sel
aastal uuesti proovida? Liiklusringi toimumise ajal on tunnid.
J. Kallion: Õpetajal teise tunni tegemiseks aega pole. Tuleb ise järele õppida. Testid on internetis
maanteeameti kodulehel olemas.
Küsimus 9. Miks ei lubata kehalise kasvatuse tunnis ei lubata lastel soojendusjooksu ajal üksteisest mööda
minna?
J. Kallion: Räägime õpetajaga, vastame kirjalikult hoolekogu esimehele.
Küsimus 10. Last kiusatakse. Mida teha?
J. Kallion: Tuleb konkreetselt kõik ära rääkida, siis saab probleemi lahendada. Kui vanem või laps meie
poole pöördub, saame kohe asjaga tegelema hakata. Kui probleemist ei räägita, ei tea ju, et midagi on
lahendada. Reageerima peab kohe, et probleem ei süveneks.
Küsimus 11. Koolis pole enam toimivat laulukoori. Kas seda ei tulegi?
J. Kallion: Muusikaõpetuse õpetaja koori ei tee, seega pole koolil koorijuhti ja hetkel ka koori.
Küsimus 12. Miks viimases Koduvallas Ääsmäe koolist juttu pole?
J. Kallion: Peaaegu igas Koduvallas on koolist juttu olnud. Toimetaja teeb saadetud materjalist oma valiku,
seepärast võib juhtuda, et iga kuu Ääsmäe kooli tegevusi ei kajastata.

Ääsmäe Põhikooli hoolekogu järgmine kohtumine lepitakse kokku meili teel.

