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Ääsmäe Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 17
Koosolek algas kell 18.30 ja lõpes kell 20.45.
Koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe.
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Kärri Sõelsepp, Krista Tehva, Key Smirnova, Siret
Saarniit, Siim Valgeväli, Kairi Sule, Riho Lodi ja Andro Õisnurm.
Puudusid hoolekogu liikmed Eero Kaljuste ja Merike Soodla.
Koosolekust võtsid osa: direktor Jaanus Kallion, õppealajuhataja Riina Kink.
Koosolekut juhatas Krista Tehva ja protokollis Kärri Sõelsepp.
Päevakord:
1. Õppetöö kokkuvõte 2016/2017 õa
2. Üldtööplaan 2017/2018 õa
3. Külaskäik Nissi Põhikooli – tutvumine sealse hindamissüsteemiga
4. Koolibusside sõiduplaanid
5. Staadioni avamine
6. Jooksvad küsimused
1. Õppetöö kokkuvõte 2016/2017 õa
R. Kink tutvustas eelmise aasta õppetöö kokkuvõtet. Üldiselt oli eelmine aasta edukas.
Õpitulemused on paremad, koolis õhkkond rahulikum. Eesmärk on õpetada lapsed õppima,
tegeleda kujundava hindamise arendamisega. Töö HEV õpilastega on edukas. Pöörati
tähelepanu ainepäevadele, mis olid samuti edukad. Pöörati tähelepanu õpilaste
digipädevusele, kasutati interaktiivseid õpikeskondasid.
Arendamist vajab vahetundide ajal tegevuse pakkumine.
Koostööd tehti Rajaleidja ja töötukassaga, projekt oli õpilastele kasulik. Toimus ka
töösõppeprojekt ja „Tagasi kooli” nädal.
Lõpueksamid ja 8. klassi keemia/füüsika üleminekueksam läksid hästi.
J. Kallion: Tulevikus võiks olla üleminekueksam olla komplekseksam, korralikult
reglementeeritud. Eksami koostamise nõuded tuleb paika panna.
R. Kink: Üleminekueksami läbiviimise kord tuleb esimesel õpetajate koosolekul teemaks.
Tasemetööd läksid hästi. Õppeedukus ja edasijõudmine on paranenud. Sel õppeaastal
plaanitakse õppe- ja kasvatustööd veelgi tõhustada.
Kehalise kasvatuse ainekavasse viiakse sisse muudatused vastavalt riikliku õppekava
muutumisega. Kasutusele tuleb digitaalne arengukaart – õpilased saavad ise märkida, millist
trenni kodus teevad. Katsejäneseks on 6. klass.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.

2. Üldtööplaan 2017/2018 õa
J. Kallion tutvustas alanud kooliaasta üldtööplaani. Ära tuleb otsustada, millal toimub
lastevanemate üldkoosolek ja keda sinna esinema kutsuda.
Toimus arutelu.
R. Kink – Jõululaat ja kontsert toimuvad sel aastal eraldi (laat 8.12, kontsert 21.12), laada ajal
toimub taustaks midagi simmanilaadset. Nii on kontsert südamlikum ja rahulikum.
Teiseks tuleb otsustada, mida teha vabariigi aastapäeval.
Toimus arutelu.
Otsustati: Arutada küsimust klasside koosolekutel.
Hoolekogu palus kaaluda võimalust läheneda Saue valla suusavõistluse kuupäevale
paindlikumalt, sest märtsis ei ole tihti enam lund ja võistlus on mitu korda ära jäänud.
3. Külaskäik Nissi Põhikooli – tutvumine sealse hindamissüsteemiga
K. Tehva: Nissi koolis on kasutusel kombineeritud hindamismetoodika. Hoolekogul ja
õpetajatel on võimalus minna nende kogemusi kuulama. Kuupäev on täpsustamisel.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
4. Koolibusside sõiduplaanid
a) Tuula laste bussiring on väga pikk nii hommikul tulles kui ka õhtul tagasi sõites (50 min).
Vallalt tuleks küsida bussiliini, millega Tuula lapsed rutem kooli saaks. Koolibuss sõidab
tühjalt, sest vanemad eelistavad nii pika sõidu tõttu lapsed autoga ise kooli ära tuua. Sama
lugu on jätkuvalt ka Maidla bussiga, mis sõidab küll lühemat aega, kuid lahkub väga vara ja
jõuab väga vara kooli juurde.
Otsustati: J. Kallion võtab Tuula laste vanematega ühendust ja teeb selgeks, mitu last tuleks
bussiga, kui bussisõit oleks normaalse pikkusega. Kui lapsi on piisavalt, teeb hoolekogu valda
ettepaneku.
b) Ettepanek. Keilas läheb buss läbi Keila üle raudtee ja siis otse. Kas buss ei võiks keerata
läbi tervisekeskuse juurest? Lapsed saaksid lihtsamini trenni, samas graafikut see eriti ei
muudaks. Huvitatud lapsi on mitu.
Otsustati: Hoolekogu on mõtte poolt. Kui Tuula lastega on asi selge, lisab hoolekogu
vastavasisulise palve valda saadetavale kirjale.
5. Staadioni avamine
Staadioni ehitamine on lõppjärgus. Panna on kate, istutada hekk ja mõned puud. Staadion
peaks olema valmis 02.10.2017. Siis toimub väike avamine.
Hoolekogu võttis info teatavaks.
6. Jooksvad küsimused
Küsimus 1. Uuel kooliaastal pole lastele alati söökas toitu jätkunud. Milles asi?
J. Kallion: Keegi on eespool liiga palju võtnud. Tavaliselt toitu ikka jätkub, jääb isegi üle.
Üheks lahenduseks oleks, et kokad hakkavad toitu jagama.

K. Sõelsepp: Kas asi ei või olla selles, et kaloraaž on liiga väike ja menüüs on loogikaviga,
sest selles on kõik võimalikud (ka teineteist välistavad) komponendid kokku arvutatud?
J. Kallion: Ei oska kommenteerida. Vajaks uurimist.
Küsimus 2. Kas poleks võimalik vahepeal vahetada 8.-9. klassi tüdrukute ja poiste kehalist
kasvatust, sest poistel on paremad kellaajad?
R. Kink: Seda on varem ka tehtud. On mõeldav näiteks poole aasta pealt.
Küsimus 3. Lapsed ei näinud aktusel eriti midagi. Kas saaks teha kaks eri aktust? Näiteks 9.
ja 1. klass koos ja ülejäänud eraldi?
Toimus arutelu teemal, kas on mõtet eraldi teha. Otsusele ei jõutud.
Küsimus 4. Mitmenda klassini toimub mudilaskoor?
J. Kallion: 1.–3. klassini. Vanemad lapsed võivad minna Anne Adamsi lauluringi. Lapsi peaks
suunama koorilaulu laulma. Tasulised ringid on toodud kooli sisse vanemate soovil.
Küsimus 5. Koolil on puudu huvijuht. Ühe kandidaadiga on praegu räägitud. Kui
lisaeelarvesse määratakse koha jaoks ka rahastus, saab kool täiskohaga huvijuhi. Huvijuhi
puudumist märgiti negatiivsena ka õpetajate ja vanemate rahulolu-uuringus.
Hoolekogu leiab, et huvijuhti on kindlasti vaja ja kiidab otsuse heaks.
Küsimus 6: Märkuseks: Väga tore, et huviringide tunniplaan sel aastal nii vara paigas oli.
Hoolekogu kiidab.
Ääsmäe Põhikooli hoolekogu järgmine kohtumine lepitakse kokku meili teel.
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