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PÄEVAKORD
1. Aruküla Põhikooli Arengukava
Hoolekogu koosolekul esitlesid hoolekogu liikmed oma ettepanekuid kooli arengukava täiendamiseks.
Taasesitlemisele tulid varasemad ettepanekud seoses lähiaastatel tekkida võiva ruumipuuduse
lahendamise, õpitulemusi parandavate temporühmade loomise ja aktiivsema kogukonna kaasatusega
seoses. Lisaks toodi koosolekul välja ka soov võtta arengukavast välja tegevused, mis on pigem seotud
kooli igapäevatööga ja kus ei väljendu täna ambitsioon või arenguhüpe. Küsimusena tõstatati ka
alaeesmärkide taust ehk varasemad kitsaskohad, mis on ajendiks uutele tegevustele. Toodi ka välja
vajadus sõnastada eesmärkide ja tulemuste mõõdetavus. Sise- ja väliskommunikatsiooni parendamiseks
pakuti välja mõte viia arengukavasse sisse sotsiaalmeediaplatvormide (ennekõike Facebook ja
Instagram) kasutusele võtmise kooli poolt, mis aitab kooli tegevusel parmini jõuda kooli kogukonnani,
nende hulgas nii õpetajad, lapsevanevad, õpilased, vilistlased ja teised kooliga otseselt või kaudselt
kokku puutuvad isikud. Suurem kaasatus aitaks info paremale liikumisele oluliselt kaasa ning looks
parema pinnase omavaheliseks koostööks.

2. COVID-i levikuga seotud ettevaatusabinõud
Hoolekogu arutas ka COVID epideemia levikuga seonduvaid probleeme Raasiku vallas ja võimalikke
ettevaatusabinõusid sellega seoses. Koolidirektori palve lapsevanematele on hoida end kursis
Terviseameti soovitustega, eelkõige teha endale selgeks, kuidas on mõistlik käituda, kui mõni pereliige
on saanud positiivse diagnoosi.
Kindlasti palume lapsevanemaid informeerida kooli esimesel võimalusel, kui Aruküla Põhikoolis käiva
lapse peres on nakatanu. Hoolekogu paneb lapsevanemate südamele, et oluline on kooliga ühendust

võtta esimesel võimalusel, mistõttu on soovitatav helistada kooli üldnumbrile. Kooli kontaktandmed on
üleval kooli koduleheküljel.
Lisaks arutati hoolekogus erinevaid võimalusi kiiremaks info levikuks seoses covidiga ja jõuti üksmeelele,
et kuna ühe olulise infokanalina nähakse e-kooli, siis palume lapsevanematel igapäevaselt, eelistatult
hommikuti, külastada kooli e-kooli ja vaadata uusi teavitusi.

6. Teemad järgmiseks hoolekogu koosolekuks
Kooli kodukord
Kooli arengukava
Tagasivaade hoolekogu tööle aastal 2020

Koosolek lõppes kell 19:30
APK Hoolekogu järgmine koosolek toimub 21.01.2021 kell 18:00.

Hoolekogu esimees: Madis Veigel
Protokollis: Maris Viires

