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PÄEVAKORD
1. Eelmise koosoleku teemade ülevaatus
Koolivormiga

seotud

küsitluse

lastevanemate

hulgas

viime

läbi

oktoobris.

Uue hoolekoguliikme valimise, kes asub esindama Aruküla Põhikooli õpilasi, viime läbi
septembris.
“Nutivaba nädala”, mille jooksul viiakse läbi harivaid seminare õpilaste ja lapsevanemate
hulgas ning kus pakutakse alternatiivseid tegevusi nutiseadmete asemel, viime läbi septembris.
2. Kooli taasavamise, ülejäänud õppetöö korralduse ja lõpuürituste teemal.
Avo Möls andis ülevaate seoses õppetöö korraldusega eriolukorra ajal. Hirmud on olnud
alguses suuremad, kui reaalne olukord. Õpetajatega kohtutakse teisipäeviti Zoom keskkonna
vahendusel, sotsiaalpedagoog teeb regulaarseid kokkuvõtteid õppetööga seotud võlglastest.
Lapsed, kes on vajanud distantsõppe ajaks arvutit, on selle kooli poolt saanud. Alates 18.maist
kutsutakse kooli individuaalsele õppetööle võlglased, ülejäänud jätkavad õppeaasta lõpuni (9.
juunini)

distantsõppel.
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3
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Põhikooli lõpuklasside osas ei ole veel otsustatud, millisel kujul saab toimuma lõpetamine,
Hoolekogu toetab alternatiivi, et lõpetamine läbi viia kooli staadionil.
3. Õppetöö korraldamisest ja õpetajate poolt valitud vahenditest koduõppe perioodil.
Õpetajate seas viidi läbi küsitlus, saamaks infot, milliseid keskkondi on kasutatud õppetöö
läbiviimiseks. 19 vastanud õpetajate hulgas on kasutatud kokku 17 eri keskkonda, suuremal
osal on kasutusel Zoom keskkond. Õpetajate toimetulekut digivahendite kasutamisel on
toetanud 28 õpetaja osalemine Digikiirendi programmis, lisaks on kooli enda 2 õpetajat
toetanud igapäevaselt ülejäänuid õpetajaid õppetöö korraldamisel digivahendite kaudu.
Üldiselt on õpetajad uues olukorras hästi hakkama saanud.

Avo Möls tõi välja, et seoses eriolukorraga on koolis päevakorda tõusnud IKT teemad. Koolil
on olemas mobiilised sülearvutikomplektid (12- 15 sülearvutit), aga problem selles, et
klassikomplektid on suuremad. Vajadus on luua kooli lisaks olemasolevale veel üks arvutiklass
ja soetada erinevaid digivahendeid. Sel aastal peaks valmima kooli uus arengukava (sh ka
digiarengukava).
4. Aruküla Põhikooli kodukord
Avo Möls andis ülevaate Aruküla Põhikooli kodukorraga seotud olukorrast. Kodukorda on
2019. aastal täiendatud ning on esitatud hoolekogule kinnitamiseks.
Lepiti kokku, et hoolekogu liikmed saadavad kodukorra osas omapoolsed täiendavad
ettepanekud kirjalikult ja need arutatakse läbi järgmisel hoolekogu koosolekul.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 4. juuni kell 17.
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