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PÄEVAKORD
1. Hoolekogu liikmete valimine. Hoolekogu otsustas, et olemasolevate hoolekoguliikmete
lahkumisel kutsub hoolekogu kokku erakorralise koosoleku ja otsustab, millisel moel uus liige
puuduvale kohale valitakse.
1.1 Õpilase esindatus hoolekogus. Kooli huvijuht korraldab jaanuar-veebruar 2020 valimised, kes
hakkab Aruküla kooli esindama hoolekogus.
2. Lasevanemate hulgas läb viidud küsitluse tulemuste ülevaatamine ja edasiste sammude/otsuste
kokkuleppimine.
2.1 Toitlustus. Lapsevanemad väljendavad oma mure koolitoidu menüü mitmekesisuse, hügieeni ja
menüü kättesaadavuse üle kooli kodulehel.
Hoolekogus otsustati, et menüü on edaspidi alati kooli koduleheküljel näha. Lisaks jätkatakse
(juba toimib) allergikutest lapsevanematele menüü saatmist koju. Toitude kvaliteedi osas
võetakse küll tagasisidet kuulda, kuid kaheldakse selle arvamuse õigsuses, sest supid on toitvad,
puuvilju pakutakse igal hommikul.
Hommikupudru pakkumist hetkel ei jätata, sest seda on katsetatud ja tulemusena sai öelda, et
huvi hommikupudru tarbimise vastu on õpilaste poolt vähene.
Kõikide muredega soovitatase pöörduda sööklas viibiva õpetaja poole.
2.2 Koolikiusamine. Hoolekoguni on jõudnud lapsevanemate soov tegeleda koolis teadlikumalt
koolikiusamise probleemiga.
Kooli juhtkond on juhtumitest teadlik ja olukordadega koheselt tegelenud. Tegemist on siiski
üksikute kiusamijuhtumitega. Hoolekogus otsustati, et parim viis lahendada kiiresti tekkivaid
olukordi, on pöörduda otse klassijuhataja või sotsiaalpedagoogi poole. Paneme lapsevanematele
südamele, et kooli teavitamine on hädavajalik sellistel puhkudel.
2.3 E-kooli kasutamine. Lapsevanematelt jõudis hoolekoguni mure, et mitmed õpetajad panevad
õppimise e-kooli üles päeva lõpus, mis on lapse jaoks juba liiga hiline aeg õppimiseks.
Hoolekogu arutelu tulemusena tuletame lapsevanematele meelde, et igal õpilasel on endal
kohustus oma õppimist jälgida ning vajadusel pidada ka füüsilist päevikut. Enamik õpetajatest
panevad e-kooli õppetöö üles esimesel võimalusel ja mahuvad ette nähtud ajaraami.
Õpetajatega kindlasti räägitakse e-kooli erinevatest võimalustest ning selleks, et e-kooli
erinevaid võimalusi oskaks kasutada kogu koolipersonal, osalevad Aruküla kooliõpetajad 26.01
algavas projektis “Digivahendie kasutamine õppetöös”. Projekt kestab juunikuu lõpuni.

2.4 Hoiukappide paigutamine kooli. Lapsevanematelt on tulnud ettepank võtta kasutusse
hoiukapid, kuid hoolekogu otsustas, et hetkel jääb sellise idee realiseerimine nii ruumipuuduse
kui ka rahaliste vahendite taha.
2.5 Teemad, mida sel koosolekul ei jõudnud käsitleda, kuid millega jätkatakse 5.03.2020:
mobiilitelefonide kasutamine/piiramine koolis; I klassi astujate kompekteerimine; info
kajastamine kooli kodulehel.
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