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PÄEVAKORD
1. Aruküla Põhikooli Arengukava
Kooli arengukavas on uuendatud visioon, laiemalt lahti kirjutatud õppe- ja kasvatuslikud eesmärgid ning
sisuline töö. 2. novembril toimus õpetajate koosolek arengukava rakendamise osa arutamiseks ja
hoolekogul oli võimalus oma ettepanekuid esitada 13. novembrini. 26.11 toimunud koosolekul ei olnud
hoolekoguliikmed ühisel veendumusel arengukava valmisoleku osas, mistõttu otsustati arengukava
ülevaatamine nädala võrra edasi lükata. Hoolekogu on ettepanekuna väljendanud soovi viia
arengukavasse täiendavad punktid ruumipuuduse lahendamise ja temporühmade loomise kohta
õppetegevuse kvaliteetsemaks korraldamiseks. Lisaks soovib hoolekogu arengukavas näha suuremat
kogukonna kaasatust ja muuta kava ambitsioonikamaks. Hoolekogul on võimalik esitada täiendavaid
ettepanekuid hiljemalt 3.detsembriks, mil on uuesti kokku kutsutud hoolekogu koosseis. Hoolekogu
poolt kinnitatud arenguplaan esitatakse Raasiku valla Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjonile 4.
jaanuaril 2021.
2. COVID mõju ja tundide asendamine
Hoolekogu arutas ka COVID epideemia mõju Aruküla koolile. Koolis on toimunud kooli personali
testimine ja kõik läbi viidud testimised andsid negatiivse tulemuse. Novembris, 18.11-29.11, viibis üks
klass karantiinis seoses ühe õpilase nakatumisega koroona viirusesse. Klass alustab tavapärase
õppetööga kooliruumis taas 30.novembrist.
Koolil on tulnud asendada suures mahus tunde, sest mitmed õpetajad on viibinud haiguselehel ja on
olnud õppetööst eemal. Tundide asendamine on kasvatanud oluliselt mitmete õpetajate töökoormust,
kuid kool hindab toimetulekut positiivselt.

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 jaanuari koosolekul.

4. Lapsevanemate mured ja ettepanekud hoolekogule
•

Hindamisjuhend.

Hoolekogule on esitatud ettepanek vaadata üle kooli hindamisjuhend, mille alusel toimub hoolsuse ja
käitumise hindamine. Hoolekogu käsitleb teemat jaanuari koosolekul.
•

Krjalikule pöördumisele vastamise aeg

Hoolekoguni jõudis lapsevanema mure, et osad õpetajad ei vasta lapsevanemate kirjadele või
vastavad pikema aja jooksul. Koolidirektor Avo Möls palub lapsevanematel pöörduda oma murega
kooli õppealajuhataja Ivika Jegise või koolidirektori Avo Mölsi poole. Kindlasti tasub arvestada, et
mõistlik aeg vastamiseks võib olla kuni üks nädal.
•

Koosolekute toimumine

Hoolekoguni on jõudnud küsimus koosolekute läbiviimise kohta oma klassi lapsevanematega.
Siinkohal soovitab kool pöörduda selles küsimuses otse oma lapse klassijuhataja poole ja leppida
kokku info vahetamise vorm.
•

E-kooli teavitused

Üks lapsevanem on tõstatanud probleemi e-kooliga seoses, viidates tehnilisele probleemile, mis
avaldub teadete hilisema jõudmisega e-kooli keskkonda. Kooli direktor kommenteeris antud punkti
järgmiselt: “E- kooli teavitustes oli probleemiks kuupäevad. Sündmuste blogis tulevad kuupäevad
tulevikus. Nii peabki olema. Tulevikus olev kuupäev näitab sündmuse lõppu.”

5. Direktori info ja muud teemad
•

•
•

Puuviljade jagamise kord on koolis muutunud. Uue korra järgi peavad lapse puuvilju tarbima
selleks ette nähtud ruumis, milleks on koolisöökla. Põhjuseks osade õpilaste hoolimatu
käitumine puuviljadega.
Õpilasesinduse koolitus on alanud. I session on toimunud, selles osales 32 õpilast.
Jõlukontsert on hetkel planeeritud web-i ülekandena ja toimub 21.12.2020.

6. Teemad järgmiseks hoolekogu koosolekuks

APK arengukava kohta esitatud arvamuste ülevaatamine ja arengukava kinnitamine.

Koosolek lõppes kell 20:00
APK Hoolekogu järgmine koosolek toimub 3.12.2020 kell 18:00 Zoom keskkonnas web-i ülekandena.

Hoolekogu aseesimees Maris Viires
Protokollis: Maris Viires

