Ääsmäe Põhikool
02.11.2016 nr 1-4/22
Ääsmäe Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 15
Koosolek algas kell 18.30 ja lõppes kell 21.00.
Koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe.
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Kärri Sõelsepp, Krista Tehva, Key Smirnova, Merike
Soodla (lahkus 20.00), Siret Saarniit, Siim Valgeväli, Kairi Sule, Eero Kaljuste, Grete Võrno,
Andro Õisnurm ja Riho Lodi.
Puudus hoolekogu liige Virge Keidla.
Koosolekust võtsid osa: direktor Jaanus Kallion, õppealajuhataja Riina Kink.
Koosolekut juhatas Krista Tehva ja protokollis Kärri Sõelsepp.
Päevakord:
1. Ülevaade hoolekogu töö põhimõtetest ja senistest kokkulepetest
2. Loovainete hindamine arvestuslikult
3. Jõululaat
4. Jooksvad küsimused
1. Ülevaade hoolekogu töö põhimõtetest ja senistest kokkulepetest
Krista Tehva tegi ülevaate hoolekogu töö põhimõtetest ning tutvustas hoolekogu uutele
liikmetele seniseid töökorralduslikke kokkuleppeid.
2. Loovainete hindamine arvestuslikult
Hoolekogu tegi ettepaneku võtta kaalumisele loovainete arvestuslik hindamine esimeses
kahes kooliastmes.
Toimus arutelu.
Leiti, et oluline oleks kuulata selliste koolide kogemusi, kus sarnane süsteem juba töötab.
3. Jõululaat
Jõulupeo toimumiskuupäevaks on määratud 22.12.2016. Heategevuslik laat korraldatakse
võimlas. Kontserti osa korraldab kool, laada hoolekogu koostöös lapsevanemate ja
klassijuhatajatega.
Otsustati: Saata klassidesse laiali teade, et laat on taas tulemas. Laada korralduskomiteed
juhib hoolekogu poolt Key Smirnova.
4. Jooksvad küsimused
Küsimus 1. Kunstiõpetuse ainekavas seisab, et õpetaja külastab õpilastega kunstigaleriisid,

samas üldtööplaanist on külastused vist välja ununenud.
J. Kallion: Galeriid ei pea külastama tingimata koos kunstiõpetuse õpetajaga, võib ka muude
väljasõitude raames.
Küsimus 2. 22. novembril toimub Laagri koolis Laagri Lionsite advendikontsert, aga Ääsmäe
kool pole oma esinejaid sinna üles andnud.
J. Kallion: Ei tea, milles asi. Meile tuleb aegsasti ette öelda, kui meie esinejaid vaja on.
Küsimus 3. Infoks – vallavalitsus andis nõusoleku teise pikapäevarühma avamiseks.
Küsimus 4. Infoks – Koolibussiliini Ä3 lõunane väljumine Ääsmäelt viiakse alates 1.11.2016
10 minuti võrra varasemaks.
Järgmise muudatusena tehakse bussipeatus ka Mõisa teele Ääsmäe külas. Kui peatus on
valmis, saavad ka Karja teel elavad õpilased koolibussi kasutada. Konkreetse info saamisel
edastatakse see lastele ja lapsevanematele.
Tuula laste väga pika bussisõidu suhtes veel lahendust leitud pole.
Ka ühe Vana-Pärnu mnt ääres elava pere lapsed tahaks koolibussi kasutada. Sealkandis pole
ka kergliiklusteed, mistõttu jalgsi on väga ohtlik kooli tulla.
Küsimus 5. Hommikune Maidla buss seisab peatustes, kust lapsi ei tule, ja venitab teel, et
aega parajaks teha.
E. Kaljuste – Tuleks liin üle vaadata, uurime asja.
J. Kallion – Võib juhtuda, et avaldus on tehtud, kuid lapsed reaalselt bussiga ei käi.
E. Kaljuste – Sel puhul võib teha proovisõite ja ebavajalikud peatused liinilt kustutada.
Küsimus 6: Kas turvavöid ei peaks koolibussides olema?
J. Kallion – Liinil vahetati busse, kõigis peaks olema toimivad turvavööd.
Küsimus 7: Infoks – uuel aastal algavad kooli juurdeehituse ja staadioni ehitustööd. Kooli
ümbrus muutub ehitustsooniks. On vaja lapsevanemate abi ja selgitustööd, et ehitusplatsil
viibimine on keelatud. Kooli sissepääs hakkab olema võimlast.
Küsimus 8: Kas hoolekogu õppeaasta esimene koosolek võiks toimuda pärast koosolekut,
kus valitakse esimese klassi esindaja?
J. Kallion – Esimese klassi koosoleku toimumisaja otsustab esimese klassi õpetaja. Räägime
õpetajaga.
Küsimus 9: Infoks – Kui lapsevanem on teinud avalduse, et laps sööb pikapäevarühmas, aga
laps on haige või läheb koju, peab lapsevanem koolile teatame sellest sööklale e-posti teel
hiljemalt sama päeva kella 10-ks. Kui kooli ei teavitata, läheb söömine kirja ja selle eest
esitatakse hiljem arve.

Mõlemad pikapäevarühmad söövad ühe rühmana ühel ajal (kell 14.10–14.40).
Küsimus 10: Kas paralleelklasside puhul võiks olla kaks esindajat?
J. Kallion – Siis läheks grupp ehk liiga suureks. Oleme asja arutanud, kuid ka suurematel
koolidel on iga vanuseklassi kohta üks esindaja.
Küsimus 11: Miks lasteaialaste vanemaid sel aastal kooli loengule ei kutsutud?
K. Tehva – Neid kutsuti. Kutse saadeti lasteaia meililisti kaudu.
Küsimus 12. Koolivorm paistab sellest aastast olevat kohustuslik, aga kõik ikka ei kanna. Kas
õpetajad ei võiks eeskuju näidata ja koolivormi kanda?
J. Kallion – See on jutuks olnud.
Küsimus 13. Kas lasteaia muusikaõpetaja ei tahaks tulla kooli koori tegema?
J. Kallion – Ta on hõivatud.
Küsimus 14. Eelmisel aastal oli lastel suusaveerandil kehaline kasvatus paaristundidena. Kas
saaks teha nii, et kõige pisemad ei peaks kohe hommikul kõige külmemal ajal suusatama?
Hetkel on 1. ja 3. klassil ühel korral nädalas kehaline kasvatud esimene tund.
J. Kallion – Kaalume ettepanekut.
Ääsmäe Põhikooli hoolekogu järgmine kohtumine lepitakse kokku meili teel.
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