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Ääsmäe Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 18
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, Kairi Sule, Riho Lodi, Andro Õisnurm, Aldo Tatter, Anette Kõu ja Merike Soodla.
Puudusid hoolekogu liikmed Eero Kaljuste ja Siim Valgeväli.
Koosolekust võtsid osa: direktor Jaanus Kallion (tuli 20.20), õppealajuhataja Riina Kink,
huvijuht Anu Linnamägi (lahkus 19.30) ja juhi abi Helje Kala.
Koosolekut juhatas Krista Tehva ja protokollis Kärri Sõelsepp.
Päevakord:
1. Selle aasta jõuluüritused
2. Koolikottide kaalumise tulemused
3. E-õppepäev
4. 8. klassi koondtöö
5. Jooksvad küsimused
1. Selle aasta jõuluüritused
Huvijuht Anu Linnamägi tutvustas selle aasta jõuluürituste plaane. Sel aastal toimuvad laat ja
kontsert eraldi. Laat (8. detsembril kell 18) ja kontsert 21. detsembril (kahes vahetuses: 5.–9.
klass kell 15.30, 1.–4. klass kell 18). Tehti ettepanek, et laadal kohvikust ja õnneloosist saadud
tulu võiks minna heategevuseks või kooli heaks. Klasside poolt oma laual oleva kauba
müügist saadud raha läheks nagu ennegi igale klassile ekskursioonide toetamiseks.
Toimus arutelu, hoolekogu kiitis heaks mõtte kasutada raha kooli heaks, kuna kool peab
soetama oma eelarvest staadionile spordivahendid (tõkked, kaugushüppepakk jms),
kehvapoolne on ka näiteks helitehnika. Meili teel ja koostöös kooliga lepitakse kokku, mida
koolil kõige rohkem vaja on. Sellest, mille tarbeks hakatakse raha koguma, teavitatakse
vanemaid juba esimese meiliga.
Otsustati: Key Smirnova koostab laada kohta kirja vanematele. Hoolekogu saadab info
vanematele laiali.
2. Koolikottide kaalumise tulemused
K. Sõelsepp andis ülevaate kottide kaalumisest. Kaaluti üle 157 lapse koolikotid kokku ligi
800 kg väärtuses. Kaalumine näitas, et 84% kottidest kaalus lubatust rohkem. Järgnenud
analüüs näitas, et kottide ülekaalu põhjused on erinevad (liigsed asjad kaasas, liiga suur
õpikute/töövihikute kogukaal, palju eri tunde päevas, liiga raske koti/pinali valik) ja võimalik
lahendus on kompleksne ning nõuab mitme osapoole koostööd.
Otsustati: Kärri Sõelsepp kirjutab artikli kooli ajalehte.

3. E-õppepäev
R. Kink: 17.11 toimub koolis e-õppepäev, et suurendada digipädevust. Sel päeva lapsed kooli
ei tule, õppetöö toimub kodus. Õppematerjali saadab õpetaja. Kõigil lapsevanemail on palutud
koolile teatada, kas lapsel on võimalik kodus õppida. Kellel võimalust ei ole, saavad kooli
tulla. Kui kõik läheb hästi, korratakse sama ka tulevikus.
4. 8. klassi koondtöö
R. Kink tutvustas muudatusi 8. klassi üleminekueksami korraldamisel. Sellest aastast toimub
8. klassi üleminekueksami asemel mai lõpus koondtöö, mis sarnaneb gümnaasiumikatsetega.
Eksam koosneb matemaatikast (30% hindest), eesti keelest (30% hindest), valikainest (30%
hindest) ja silmaringi näitavatest ülesannetest (10% hindest). Koondtööle eelneval päeval ei
ole 8. klassil tunde, toimuvad ainete konsultatsioonid. Eksamipäeval ei toimu samuti tunnid.
Töö eest ei saa hinnet, eKooli pannakse sooritusprotsent.
5. Jooksvad küsimused
Küsimus 1. Kohtumine Nissi põhikooliga (teemaks kujundav hindamine) lükkus edasi. Kas
hoolekogu tahab niisama külla minna?
Toimus arutelu. Otsustati, et hetkel mitte.
Küsimus 2: Vald vastas hoolekogu eelmisel koosolekul esitatud palvetele teha muudatusi
bussiliinides.
Valla vastus saadeti hoolekogule juba eelnevalt. Vald on otsustanud viia lähiajal
bussiliinidesse sisse muudatusi nii marsruudi kui ka graafikute osas. Muudatuse
eeltingimuseks on aga Jõgisoo jalakäijate silla valmimine, mis lükkus edasi seoses kõrge
veetasemega, nii et tõenäoliseks graafikute muudatuste jõustumise ajaks on novembri lõpp.
Täpne info edastatakse Ääsmäe kooli kaudu. Hetkel pole plaanis pikendada liini Keila
Tervisekeskuseni ega Vanamõisasse.
Toimus arutelu.
Otsustati: Küsida põhjendust, miks otsustati, et buss Keila Tervisekeskuseni sõita ei saa.
Küsimus 3: Lapsed ei taha kasutada Maidlast kell 7.25 väljuva bussi, sest see sõidab liiga
vara välja ja jõuab liiga vara kohale. Üks Maidlas elavatest lapsevanematest on valmis
hakkama olukorra muutmiseks allkirju koguma. Lapsevanem nõuab, et buss sõidaks hiljem
välja, et lapsed normaalseks ajaks kohale jõuaks.
Otsustati: Ootame allkirjade kogumise tulemused ära, et näha, mitut last teema puudutab.
Küsimus 4: Tuula kandi lapsed tulevad bussi peale Keila mnt äärest. Koht, kus buss peatub,
on ohtlik. Peatus võiks olla mahasõidul, mitte suure tee ääres. Teine variant oleks, et buss
võiks Tuula keskusse sisse sõita.
Otsustati: Kirjutada valda ja teha ettepanek.
Küsimus 5: Miks on lõunane Maidla liin vähemate peatustega? Laps ei saa lõuna ajal koju.
Otsustati: Kirjutada valda ja küsida.

Küsimus 6. Miks ei ole koolibussi peatustes paviljone? Nt Trelli teeristi peatuses?
Otsustati: Kirjutada valda ja küsida.
Küsimus 7. Kas koolimaja uues osas on arvutiklass?
R. Kink: Jah.
Küsimus 8. Lähenemas on akrobaatikavõistlus. Üksinda žürii ees kavaga esinemine tekitab
osades lastes pinget. Kas oleks võimalik võistlus korraldada kuidagi teisiti?
R. Kink: Teema on ka koolis arutlusel olnud. Õpetaja lubas formaati muuta. Milline muudatus
täpselt on, ei oska hetkel öelda.
Küsimus 9. Kas koolitoidu kaloraaži ka kontrollitakse? Kui tabeleid vaadata, ei pruugi
kalorid reaalselt täis tulla. Puuvilja on ette nähtud nt 100g, kes seda kontrollib? Kas keegi
kaalub portsjoneid? Ühtlasi on puudu pikapäevarühma menüü.
Toimus arutelu.
Otsustati: Hoolekogu kirjutab toitlustusfirma esindajale, et tekkinud küsimustele vastused
saada.
Küsimus 10. Äkki võiks panna kooli snäkiautomaadi?
Toimus arutelu. Leiti, et siis oleks raske motiveerida lapsi koolilõunat sööma.
Otsustati: Hetkel mitte.
Küsimus 11. Koolis tehtud fotosid vaadates on arusaamatu, kas koolivormi kandmine on
nõutav või ei. Kuidas kool kommenteerib?
Toimus arutelu.
R. Kink: Väiksed kannavad koolivormi rohkem, suuremad vähem. Üldpilt on muutunud
tunduvalt ilusamaks.
Küsimus 12. Eelmisel koosolekul arutluse all olnud küsimuse põhjal tehti märkus, et kõik ei
taha kaht aktust, sest üks aktus tekitab kokkukuuluvustunnet.
Toimus arutelu.
Küsimus 13. Aulas vahetatakse aknaid. Kas see on vihje koolimaja saatuse kohta? Et tuleb
renoveerimine, mitte uus korpus?
J. Kallion: Aknad vahetatakse vastavalt varem tehtud plaanile. Aulal on suured aknad, tuul
puhus vanadest raamidest läbi, soojakadu oli suur. Aga see ei tähenda, et maja saatus oleks
otsustatud.
Küsimus 14. Kas juurdeehitus on graafikus?
J. Kallion. Jah, praeguse seisuga küll. Juurdeehitus peaks 31. detsembriks valmis saama.

Küsimus 15. Mis sai küsimusest, et jooksurada on liiga libe? Märja ilmaga joostes oli rada
libe, tekkis kahtlus, kas tegu on ehitusveaga või oligi rada lihtsalt vihma tõttu nii libe?
J. Kallion: Küsimus sai edastatud ehitajale, vastust veel ei ole, aga sama tehnoloogiat on
kasutatud ka mujal.
Küsimus 16. Staadionil on hulk sporditarbeid puudu. Mis eelarvest need ostetakse?
J. Kallion: Vabu vahendeid hetkel ei ole. Mõte jõululaada raha kasutada on hea. Kuna
staadioni ehitamise eelarve oli piiratud, tuli valikuid teha.
Küsimus 17: Kas 2018 eelarves on staadion objektina sees?
Praegu on arutluse all staadioni hooldamine, eelarvet pole veel.
Küsimus 18: Kui staadioni jaoks projektiga raha küsida, kes on taotleja?
J. Kallion: Taotlejaks on sel juhul sihtasutus. K. Küttis paneb vajadused kokku ja teeb
nimekirja.
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