Aruküla Põhikooli Hoolekogu koosoleku protokoll
2020/2021 õppeaasta

22.04.2021
Aruküla Põhikool
Algus kell 18.00
Osalejad:, Kristi Korjus, Maris Viires, Aron Lips, Tauno Asuja, Kadi Tammaru, Anne
Veltmann Veski, Madis Veigel, Kaire Kurg, Marko Raudlam
Kutsutud: Avo Möls

PÄEVAKORD
1. Avo Mölsi ülevaade koolis toimuva kohta alates distantsõppe algusest kuni tänaseni
• Alates 13. märtsist on kool olnud distantsõppel. 3. mail alustab 1-4. klass kontaktõpet. Koolis on
käinud 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, ennekõike on see puudutanud 9.
klassi, kes peavad tegema lõpueksameid. Õpilastele anti ajad, millal nad saavad koos õpetajaga
eksamiks valmistuda.
• Õpetajad, kes olid nõus vaktsineerima, said teise süsti. Pooled on kahe süstiga vaktsineeritud.
Vaktsineerimine jätkub, sest võimalus antakse ka neile, kes vahepeal on ümber mõelnud ja
soovivad alustada vaktsineerimist.
• Toidupakid on jagatud, võlg on 1-4. klassile ühe nädala jagu. Vaatame jooksvalt pakkide välja
jagamist, sest see sõltub distantsõppe jätkumisest vanematel klassidel. Paki jagamine on ühe
kuu peale. Pakke jäi järgi ja need annetati Harjumaa lasterikastele peredele ja valda, kes lubasid
need abivajajatele laiali jagada.
• Ka osad õpetajad on saanud koroonapositiivse proovi, sealhulgas ka need, kel on üks
vaktsiinisüst saadud. Neli või viis õpetajat on koroonapositiivse tulemuse kooli peale andnud.
• Kool on lahti olnud kella 17-18ni, sest õpilased on saanud mugavalt oma kodutöid kooli tuua ja
sealt ka võta. Paberkandjal on olnud õpetajatel lihtsam kodutöid kontrollida.
• Arvutite tagasitoomine. Kõik lapsevanemad, kes on soovinud, on saanud koju laenutada arvuti ja
ka kaamera vajadusel. Pooleli on lastekaitseliidu poolt järelkonkurss, kus Aruküla Põhikool
taotles 14 arvutit, hetkel oodatakse vastust. Arvutite tagastamine lepitakse kooliga kokku
individuaalselt.

•
•
•
•

Koolimaja ümbrus on korralikult koristatud ja kokad vastutasid pakkide komplekteerimise eest.
Ka akende välispesu on nende poolt sooritamisel.
On olnud Arengukava teemalisi koosolekuid, volikokku teist korda pole veel jõudnud.
Kodukorda esitatud hoolekogu ettepanekud on õppenõukogu poolt läbi vaadatud ja parandused
on kodukorda sisse viidud.
Maha on joonistatud uued parklajooned ja kooli koridoridesse on paigaldatud uued piltide üles
riputamise mehhanismid.

2. Info jagamine ja vahetamine hoolekoguliikmete ja kooli esindajate vahel
Hoolekogu liige tegi ettepaneku leppida kokku, kuida parandada hoolekogu ja kooli omavahelist
infoliikumist. Ettepanek tehti, et kool suunab hoolekogu@arukyla.edu.ee aadressi hoolekoguliikmete
personaalse e-posti peale ja hoolekogu tegevusse puutuvat infot vahetatakse edaspidi sellelt aadressilt.
Aron Lips räägib Ivika Jegisega ja et tema võtaks e-postide suunamised enda peale.

3. Aruküla Põhikooli Arengukava
Arengukava ei jõudnudki volikokku ehk aprilli volikogus seda ei arutatud, sest haridus-, kultuuri ja
spordikomisjon menetles seda 12.aprillini.
Õppenõukogu on neile saadetud täiendusettepanekud läbi arutanud ja nende kohta ka otsused teinud.
Õppenõukogu ei peagi kõikide täiendusettepanekutega arvestama, aga need on kõik läbi arutatud.
Hoolekogus viidi läbi hääletus, et mõista, kes on praeguse arengukava poolt.
Hääletuse tulemus:
•
•
•

Poolt hääle andsid: Aron Lips, Maris Viires, Kaire Kurg, Anne Veltmann, Kadi Tammaru, Marko
Raudlam, Madis Veigel.
Erapooletu oli: Kristi Korjus
Vastuhääle andis: Tauno Asuja.

4. Kooli kodukord ja distantsõppe kord.
26.06.2021 esitavad hoolekogu liikmeid oma ettepanekuid distantsõppe korra kohta. Distantsõppe kord
on uus kooli kodukorra punkt, mis jaguneb omaette kolmeks alapunktiks (üldsätted, distantsõppe
läbiviimise korraldus, videotundide hea tava).

6. Teemad järgmiseks hoolekogu koosolekuks
Kooli kodukord

Koosolek lõppes kell 19:30
APK Hoolekogu järgmine koosolek toimub 06.05.2021 kell 18:00.
Hoolekogu esimees: Madis Veigel
Protokollis: Maris Viires

