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PÄEVAKORD
1. Aruküla Põhikooli Arengukava
Kooli arengukavas on uuendatud visioon, laiemalt lahti kirjutatud õppe- ja kasvatuslikud eesmärgid
ning sisuline töö. Õpetajad töötasid arengukava kallal sügisesel koolivaheajal kokku saades kolmel
päeval. 2. novembril toimub õpetajate koosolek arengukava rakendamise osa arutamiseks. Hoolekogu
leiab, et arengukavasse tuleb kirjutada ka kooli lähiaastatel ees ootav uue ruumipuuduse
lahendamine. Ruumipuudus tuleneb juba praegu näha olevast õpilaste kasvust (sündide arv,
arvestamata võimalikke ja juba teadaolevaid elamuarendusprojekte ja neist tulenevat võimalikku
õpilaste juurdekasvu). Samas on nii ruumi kui personalipuudus ka kohene probleem, kui soovida
rakendada keeleõppes kvaliteedi tõstmiseks väga vajalikke väiksemaid õpirühmi. Hoolekogu esitab
omapoolsed ettepanekud koolile 13. novembriks. Uus arengukava koos hoolekogu poolse soovitusega
esitatakse Raasiku valla Haridus,- kultuuri,-sotsiaal- ja spordikomisjonile selle detsembrikuu istungiks.
2. Õpilasesindus
Mitmeid kordi hoolekogu koosolekutel jutuks olnud õpilasesinduse teema jõudis tulemini ja kooli
õpilasesinduse juhiks on Kaisa-Kairiin Pärila. Hoolekogu ootab õpilaste esindajat edaspidi ka oma
koosolekutele. Eesti Õpilaseinduste Liit viib järgmisel nädalal APK-s läbi ka koolituse.
3. Kooli kodukord
Kooli kodukorra uuendamine on olnud pausil alates käesoleva aasta maikuust (seoses Covidpandeemiaga tekkinud olukorraga). Hoolekogu on esitanud ettepanekuid, teema võetakse
õppenõukogus uuesti üles. Hoolekogu arutab teemat uuesti detsembri koosolekul.
4. Olukord Covid-viirusega seoses.
Kool lähtub riigipoolsetest nõuetest ja ettekirjutustest. Haiguse tuvastamiseks on seni andnud
analüüsi 5 õpetajat, kõigi testitulemused olid negatiivsed. Täna (29.10) suunati testima üks õpilane,
perekond on eneseisolatsioonis. Tulemusi veel ei ole. Kooli välisuksel jm, sh kodulehel üleval olev info

seoses käitumisega koolimajas/kooli tulles ja sealt lahkudes, on jõudnud laste ja lastevanemateni ja
asjatud sisenemised koolimajja on vähenenud. Kantakse ka maske (kooli sisenevad lapsevanemad).
5. Direktori info, muud teemad
Toimunud on eelarveläbirääkimised vallavalitsusega, mis möödusid konstruktiivselt ja edukalt.
Aruküla Põhikool osaleb riigi algatatud tugispetsialistide kaardistamise projektis, infot annab kooli
direktor.
Koolipidajalt on juurde taotletud 0,5 psühholoogi kohta. Hetkel koolis tööl 0,5 kohaga psühholoog,
millest on selgelt vähe.
27.11.2020 toimus hommikul kooli sõitvate jalgratturite (kiiver) ja jalgrataste lauskontroll, mille viis
koolimaja ees läbi politsei. Kõiki rattaga saabujad kontrolliti ja kaardistati. 100% nõuetele vastava
turvavarustusega (helkurid, tuled, kell, pidurid) olid 27 jalgratast. 100-l jalgrattal tuvastati puudusi,
mõnel jalgrattal puudusid turvaelemendid täiesti. Tublimaid premeeriti ning ka viiekümnele
puudujääkidega ratta omanikule loositi turvavarustust vastavalt sellele, mis rattal puudu. Kokkuvõtte
tulemustest teeb kool.
Taas algavad algklasside ujumistunnid Loo ujulas. Järgi tehakse ka kevadel ära jäänud tunnid.
6. Teemad järgmiseks hoolekogu koosolekuks
Ettepanekud määruse „Raasiku valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord“
muutmiseks.
Hoolekogule lastevanemate poolse sisendi regulaarne korje enne igat hoolekogu koosolekut.
APK arengukavale arvamuse andmine.

Koosolek lõppes kell 20.30.
APK Hoolekogu järgmine koosolek toimub 26.11.2020 kell 18:00 Aruküla koolis.
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