Aruküla Põhikooli Hoolekogu koosoleku protokoll
2020/2021 õppeaasta

06.05.2021
Aruküla Põhikool
Algus kell 18.00
Osalejad:, Kristi Korjus, Maris Viires, Aron Lips, Tauno Asuja, Kadi Tammaru, Madis Veigel, Kaire Kurg.
Puudusid: Anne Veltmann, Marko Raudlam
Kutsutud: Avo Möls

PÄEVAKORD
1. Avo Mölsi ülevaade koolis toimuva kohta
• 3. mail alustas 1-4. klass kontaktõpet
• Kooli tulevate laste vanematega toimus koosolek ZOOM keskkonnas, osales 40 inimest. Kooli
teeninduspiirkonnas on 49 kooliminevat last. 7 last on registreerunud esimesse klassi mujalt .
• Koolis on käinud ja käivad vahepeal need õpilased, kellel on erivajadused ja keda õpetajad ise on
välja kutsunud. Õpe on toimunud üks ühele, kohtumisi koolimajas on olnud erinev arv. Viimastel
nädalatel oli lubatud ka õpetajate äranägemise järgi kutsuda õpilasi kooli.
• Kooli lõpetamine ei sõltu eksami tulemustest, lõpetatakse aastahinnete alusel.
• Õpetajad, kes olid nõus vaktsineerima, said teise süsti. Vaktsineerimine jätkub, sest võimalus
antakse ka neile, kes vahepeal on ümber mõelnud ja soovivad alustada vaktsineerimist.
• Toidupaki saavad 5-8 klassi õpilased, kes on veel hetkel distantsõppel. See, mitme nädala eest
nad toidupaki saavad, sõltub distantsõppe pikkusest ja jätkumisest.
• Ka osad õpetajad on saanud koroonapositiivse proovi, sealhulgas ka need, kellel on üks
vaktsiinisüst saadud. Neli või viis õpetajat on kogu kooli peale koroonaviiruse läbi põdenud.
2. Kooli kodukord ja distantsõppe kord.
8.2.5. Distantsõppe läbiviimiseks on õpetajate kasutuses järgmised keskkonnad: Opiq, Google
Drive, Office365, Padlet, õppematerjalid E-koolikotis, EISi testid jm keskkonnad, mida õpetajad
on oma tundides kasutanud.
Ettepanek: eemaldada loetelu.

Ettepanek sõnastuseks: Distantsõppe läbiviimiseks kasutatakse keskkondasid, mille kasutamine
on õpilastele tuttav ja kättesaadav.
8.2.6. Videotundides osaleb õpilane kaamerapildi ja mikrofoniga, et õpetajal oleks kontakt
tunnis osalejaga.
Soovitus: Kui õpilane ei lülita kaamerat tööle, siis on õpetajal õigus märkida õpilane puudujaks.
Ettepanek: punkt 8.2.8. EEMALDADA (kordab punkti 8.2.5.)
Ettepanek: parandada sõnastust. Lisada rasvases kirjad olevad sõnad
14.5. Õpilasel on keelatud:
14.5.1. ilma mõjuva põhjuseta kasutada majast väljumiseks turvauksi (tagavaraväljapääse);
14.5.2. akende avamine, ruloode ja radiaatorite reguleerimine ilma õpetaja loata.

3. Teemad järgmiseks hoolekogu koosolekuks
Kaasa rääkimine vallavalitsuse soovile kaotada koolidest majandusjuhatajad.
Vallal oli kolm stsenaariumi
1. Jätkub vana mudel
2. Moodustada kaks piirkonda ja (Aruküla ja Raasiku, Pikavere) ja kaks haldusjuhti.
3. Lisandub valda haldusjuhi ametikoht, kes kordineerib asutustevahelist koostööd
Aruküla Põhikool ei poolda majandusjuhataja koha kaotamist kuna tööd rohkem, kui tööaeg võimaldab.

Koosolek lõppes kell 19:10
APK Hoolekogu järgmine koosolek toimub 27.05.2021 kell 18:00.
Hoolekogu esimees: Madis Veigel
Protokollis: Aron Lips

