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1. Direktori ülevaade eelmisest ja alanud õppeaastast
Eelmine õppeaasta 2019/2020
o Toimus vabariiklik Mr. Pritt käsipalli võistlus. Osalesid 1-3 klass, ning võideti nii maakond,
kui vabariik osa.
o Koolide maakondlikus kompleksarvestuses olime eelmine aasta kolmandad.
o Eelmine õppeaasta anti septembrist – märtsini 580 asendustundi, mis tähendas lisarahakulu
palgafondile. Tänu suurele õpilasarvule, oli õnneks meil see võimalus olemas.
o Õppenõukogu kiitis eelmise aasta õppetegevuse heaks.
o Distantsõpe algas 15. märtsil. Esimese nädala lõpuks see toimis meil ja nädalate jooksul läks ta
paremaks, õpetajad ja õpilased harjusid sellega kiirelt.
o Digikiirendi projekt õpetajatele lõppes soovijatele läbi zoomi. Oli kaks taset algtase ja
edasijõudnutele. See andis õpetajatele oskusi juurde. Noorematel õpetajatel on see oskus
suurem, ning nad said end täiendada. Sealt tuli ka järeldus, et koolil on vaja haridustehnoloogi
kohta. See soov on pandud ka eelarvesse sisse. Loodame, et jaanuarist leitakse see võimalus
Aruküla Põhikoolile. Koolil on olemas inimene, kes on lõpetanud vastava eriala õpetaja
Kristina Caska. Hetkel teeb (COVID-19 ajal) ta seda tööd lisatasu eest. Lisaks õp Kristinale
aitas seda tööd teha ka Ivika Jegis ja õpetaja Aron Lips.
Uus õppeaasta 2020/2021
o Koolil on plaan minna üle Google classroomi keskkonna peale, kui saadakse konto tehniliselt
korda. Kõik õpetajad lähevad ühele platvormile ja see on nii vanematele, kui lastele sujuvam.
Lisaks jäävad veel e-kool ning opiq.ee.
o Välisuksel on info COVID-19 kohta, et vanemad ei sisene koolimajasse alates 14.09.2020,
ainult eelneval kokkuleppel. Mõned lapsevanemad eiravad seda. Peame kooli eriolukorra
reeglitest kinni nii enda, kui teiste tervise huvides.

Tulemas on koolivaheaeg. Kui keegi reisib vaheajal välismaale, siis tuleb tal järgida reegleid ja
olla karantiinis 14 päeva. Eesti sisesed reisid on lubatud.
Spordihoones on välja antud spordialade alaliitudele eeskirjad, kuidas käituda. Pealtvaatajatel
saalis on maski kandmine kohustuslik ning kaasa tuleb võtta oma mask.
Kooliõde jälgib lapsi, kui päevapeale mõni laps haigestub, siis saadetakse ta ilusti koju.
Hetkel veel koolis maski kandmine kohustuslik ei ole. Visiire ning termomeetreid juurde
hangitud ei ole. Väike maski varu on olemas. Kui tekib koolis viiruse juhtum, siis kõigepealt
pannaks konkreetne klass distantsõppele ja need, kes on kokku puutunud viirusekandjaga. Kogu
kooli kinni ei panda, kui ei ole vajadust.
o Tänavuse õppeaasta alguses (01.09.2020 seisuga) on kokku 417 õpilast, 21 klassikomplekti.
Keskmine täituvus on 19,9, ümardatult 20 last klassis. Kõige väiksem klass on 12 õpilast, kõige
suurem klass 23 õpilast klassis. Hetkel oleme Harjumaal 6-ndal kohal põhikooli suurusega,
esimesed on Linnade suured koolid.
o Kõik ained on ära tarifitseeritud, kõik tunnid on sees midagi puudu ei ole, õpetajaid puudu ei
ole, õpetajaid oleks vaja juurde, et teha rohkem diferentseeritud õpetust. Praegu meil
rühmatunde ei ole loodud, meil on loodud rühmad kahe paralleeli peale taseme järgi, aga see
tähendab, et see ei muuda tunnikoormust õpetajatel. Õpetajad on omavahel kokku leppinud
(need ained on Inglise keeles, matemaatikas), kus on rakendatud seda võimalust. Soovime teha
keeleõppe väikeklasse juurde, kuid probleemiks on ruumipuudus ning tuleks hakata ka
õpetajaid juurde otsima.
o Huviringid on alustanud tegevust. Hetkel veel tasuta ringid: ELO, kodundus, mudilaskoor,
poistekoor, koorilaul, käsipall, kunstiring, keraamika, sulgpall. Järgmisest õppeaastast on juba
suurem osa ringe tasulised.
o Toimus Aruküla põhikooli ja lasteaia hoolekogu liikmetele koolitus
2. Eelarve
Eelarve peab olema valmis 1 oktoobriks, projektiga tegeletakse. Paljud asjad on ette antud riigi
poolt ning meile saadetud.
Selle aasta eelarvega ollakse rahul. Õppevahendite toetus on lõhki kuna riik vähendas juba 3-4
aastat tagasi õppevahendite eelarvet ja hetkel vald kompenseerib.
Majanduskulud on täidetud 55% ulatuses.
Järgmise aasta eelarvesse lisame:
o aula seinte remont, kuna toolide seljatoed on kulutanud triibud seina sisse
o katusel oleva püramiidi ümbruse remont (kalded on valed ja tilgub läbi)
o projektorite uuendamine järk-järgult.
Aruküla Põhikool vähendas oma eelarvet aastas 28000 eurot: 14000 eurot personali töötasust ja
14000 eurot inventarist (kolme klassi mööblist).
Eelarve kohapealt üks probleem meie personali riiklikust fondist.
Aruküla põhikooli pedagoogide palga alammäär on suurem, kui valla teiste pedagoogide omad.

Seda tahetakse ühtlustada. Pikaveres on norm koormust rohkem, kui teistes koolides (Pikaveres
22, Raasikul 21). Selleks, et Pikavere ja Raasiku kool tuleks ots otsaga kokku, oleks neil vaja
juurde 22000 eurot aastas - kust see raha soovitakse võtta - Aruküla Põhikoolist
Nende määrade järgi, kui me võrdsustame pedagoogide palgamäärad ja viime 21 normkoormuse
peale. Tahetakse taganeda selleks riikliku palgafondi jagamisest õpilaste arvu järgi.
Tahetakse hakata seda jagama - ettepanek on selline vastavalt mitte vajadustele vaid tegelikkusele.
Siin on vaja defineerida, mis on tegelik olukord. Mis on tarifikatsioon? Siin tekivad erinevad
arusaamad. Nt Raasikul on keele tunnid löödud rühmadesse, see tähendab suuremat koormust ning
selle jaoks on vaja suuremat palgafondi.
Me ei näe, et Aruküla kool peaks loobuma palgafondi rahast, millega teine teeb lisatunde, siis me
võime ka ise lisatunde teha selle raha eest aga kuna on ruumipuudus, siis kahjuks me hetkel seda
teha ei saa. Ka Aruküla Põhikoolis võiks/peaks olema rühmatunnid.
Klassijuhatajate tasusid soovitakse võrdsustada. Me ei näe, et klassijuhataja tasud peaks olema
kõikidel pedagoogidel ühesugused. Kuna tegemist on lisatasuga, on põhimõtteliselt kooli
otsustada. Klasside õpilaste arvud on väga erinevad, kui on 6 õpilast klassis ja teisel 23 õpilast,
siis ei saa need olla ühe tasuga. Raasiku koolis on õpilasi küll klassides rohkem, aga neil ei ole
paralleelklasse kuna on ka ruumipuudus.
Meie vallas on olnud 5-6 aastat süsteem, et on antud pedagoogide palgaraha õpilase põhiselt. Kui
volikogus tehti otsus, et Pikavere põhikool tehakse 6 klassiliseks, siis oli kokkulepe, et seda ei saa
teha teiste koolide arvelt. Selleks peab volikogu leidma eraldi rahad, hetkel soovib volikogu
vabastada selle eest seismise, kui see otsus tehti selliste tingimustega, siis tuleb selle eest ka seista.
Kui see raha võetakse Aruküla Põhikoolilt, siis Aruküla õpetajate töötingimused halvenevad ja ei
ole võimalik uusi õpetajaid juurde palgata.
Hetkel saame maksta õpetajatele lisatasu ja preemiat. Kuid hetkel tahetakse see võimalus Aruküla
Põhikoolilt ära võtta.
3. Arengukava
Arengukava on koostamisel, mis tehakse 5 aastaks (2021-2026). Valmis peaks olema aastalõpuks.
Suuri ehitusi ette näha ei ole, teha tuleb pisiremondid koolimajas.
Lisame arengukavasse, kooli juurdeehituse, kuna juurde ehitatakse mitmeid uusi elamurajoone ja
see tähendab, et õpilasi tuleb juurde.
Struktuurimudel kaasajastamine.
o Riiklik struktuur on paigas - aineõpetajad, õppealajuhata ja direktor
o Tuleks luua haridustehnoloogi koht
o Ning küsime juurde ka pool infojuhi (või infojuht-sekretär) kohta, hetkel pool kohta olemas.
See töö jaotatud direktori ja õppealajuhataja vahel ära. Aeg nõuab juba eraldi inimest selleks.
Hetkel on meie valla teistele koolidele need kohad võimaldatud ja me ei näe põhjust, miks ei
oleks võimalik, see ka Aruküla Põhikoolile võimaldada.
o Lisame arengukavasse, et tellida Aruküla Põhikooli logoga ühtne vorm, et käia kooli
esindamas.
Samuti võtame ette dokumendihalduse kaasajastamise. Nt dokumentide vahetamine vallaga peaks
olema digitaalne, hetkel on meili vahetus.
4. Liiklus koolimaja juures ja koolibuss
o Koolibussi probleemiks on Järsi ring - bussis on 19 kohta ning on tihti ülerahvastatud, mis ei
ole turvaline. Osad lapsed kasutavad bussi lõbureisideks või minnakse sõbrale külla. Koolibuss

on ikkagi nende laste jaoks, kes elavad kaugemal ja ei saa muudmoodi koju, kui ainult bussiga.
Palun lapsevanematel oma lapsi sellest informeerida.
o Tehti vallale märgukiri, et buss teeks eraldi ringi Järsile, toob lapsed kooli ja siis suundub Kulli
ringile, peale seda Kangla ringile. Hetkel jõuavad esimese ringi lapsed kooli 7:30, see on
ebanormaalselt vara ning viimase ringi bussi lapsed jäävad esimesse tundi hiljaks. Kuna hetkel
käib Tallinna mnt tee remont võibolla on see tingitud ka sellest.
o Vallale tehakse ka ettepanek lisabussile, hetkel peab väike buss tegema 3 ringi.
o Jalgratastega sõidab meie koolis lapsi 154 ringis igapäevaselt ja rekord on olnud 170 ratast.
o Hetkel tegeletakse uue liiklusskeemi eskiisiga: Sügise tänavast ning Tallinna mnt mööda
Staadioni tn tulevad kõnniteed kooli ja lasteaia juurde, mis liitub Põllu tänava kõnniteega.
o Kõige ohtlikum koht on Pärnamäe alune nurk, kus on kõnnitee ülekäigukoht ja teisel pool on
aed, mis varjab vaadet. Nähtavus peateele on puudulik.
5. Muud küsimused
Õpilasesindus
Õpilasesinduse esindaja koolitamine. Hetkel puudub koolil õpilasesindus ja ei ole ka kandidaate,
kes sooviks seda vedada. Kui tekib inimene, siis toome teema uuesti lauale.
Võimla kasutus
Meie kool saab kasutada kuni kella 15.00.
Aine ringide loomine
Hetkel on loodusainete ring III kooliastme õpilastele (füüsika, keemia, bioloogia). Proovime
juurde neid luua.
Koolivorm
Hetkel jääb ootama, kuna seoses COVID-19 on olukord meie riigis muutunud kardinaalselt ja
peame arvestama inimeste rahalise seisuga. Kõigil ei ole võimalik panustada koolivormi, kui tuleb
hoopis mujale suunata oma sissetulek.
Klassikoosolekud
Klassikoosolekuid hetkel ei toimu koolimajas seoses COVID-19. Kui õpetaja näeb võib selle läbi
viia virtuaalselt, aga see jääb iga klassijuhataja enda otsustada. Üldkoosolekut ei toimu ennem, kui
olukord muutub.
Lapsevanemad
Osad lapsevanemad kommenteerivad ja ründavad läbi sotsiaalmeedia õpetajaid. Kui on tekkinud
probleem, siis sellega tuleb ikka pöörduda klassijuhataja poole, mitte kirjutada sotsiaalmeedias ja
algatada teema. Kommenteerivad inimesed, kes ei tea ega taju olukorda. See ei ole kohane
käitumine ja sõnateravustega ei leita sellele kahjuks lahendust. Oma murega julgustame pöörduma
esimesena klassijuhtaja poole ja sealt edasi juba kõrgema juhtkonna poole. Parim lahendus on koos
lapsega minna ja probleem lahendada.
Antud juhtum puudutas kehalise kasvatuse õpetust, kus lastelt nõutakse ka distsipliini.
Kooli kodukord
Direktor uurib õppealajuhatajalt, kas see on töös.
Järgmine Aruküla Põhikooli hoolekogu koosolek toimub: 29.10.2020 kell 18:00.

