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PÄEVAKORD
1. Korona viirus. Kool on omalt poolt lisanud vajalikud soovitused kooli kodulehele, millega
soovitatakse tutvuda nii lapsevanematel kui ka õpilastel.
2. Õpilase esindatus hoolekogus. Uue hoolekoguliikme valimine, kes asub esindaja Aruküla
Põhikooli õpilasi, toimub huvijuhi eestvedamisel märtsis.

3. Kooli toitlustus. Detsembris tehti anonüümne kaebus koolisöökla toidukvaliteedi kohta. Ette
heideti poolfabrikaatide pakkumist õpilastele ja suppide lahjasust.
Hoolekogu käsitles teemat ja sai kinnituse, et muretsemiseks pole põhjust. Terviseameti poolt
teostatud järelvalve raport kinnitas, et suppide kvaliteet on väga hea ja poolfabrikaate
kasutatakse pigem harva ja need on suure lihasisaldusega. Lisaks kajastub menüü kirjelduses
nüüdsest ka värskete köögiviljade ja puuviljade osakaal.
4. Digikiirendi koolitusprogramm. Aruküla kool osaleb jaanuarist alates Digikiirendi programmis,
mille eesmärk on ergutada koolimeeskondi tehnoloogiat kasutama. Koolijuhtidele pakub
DigiKiirendi koolitust “Õppeprotsessi juhtimine digiajastul”, mille käigus tutvutakse valdkonna
trendide ja arengutega, õpitakse kujundama kaasaegset õpikeskkonda, sobivaid digivahendeid
kaasavaid meetodeid valima ning planeeritakse esimesed sammud muudatuste elluviimiseks
oma haridusasutuses.
5. Mobiiltelefonide/piiramine koolis. Hoolekoguni on jõudnud probleem, et lapsed istuvad liiga
palju vahetundides ja ka tundide ajal mobiilis, mistõttu kannatab õpilaste õppetöö, füüsiline ja
ka vaimne tervis.
Hoolekogu arutas probleemi ja jõudis järeldusele, et hetkel on nutiseadmete rangel piiramisel
pigem negatiivne mõju, toetudes ka mitmete teiste koolide näidetele.
Hoolekogu pakkus välja ettepaneku viia läbi “Nutivaba nädal”, mille jooksul viiakse läbi harivaid
seminare õpilaste ja miks mitte ka lapsevanemate hulgas ning kus pakutakse alternatiivseid
tegevusi nutiseadmete asemel. Järgmisel hoolekogu koosolekul esitleb hoolekoguliige Kaire Kurg
esimest ideeplaani ning loodetavasti õnnestub aprill-mai perioodil nutivaba nädal läbi viia.
6. I klasside kompekteerimine. Kuidas tegeleda probleemsete hoiakutega, mis tulevad
lasteaiarühmadest kooli üle ja tekitavad negatiivset kambavaimu.

Hoolekogu arutas probleemi tõsidust ja jõudis järelduseni, et hetkel pole piisavalt
tõendusmaterjali, et ühtsete lasteaiarühmade ületoomine kooli põhjustab pingeid kooli
esimestes klassides. Kool tuleb vajadusel jätkuvalt lapsevanetele vastu ja võimaldab
lasteaiarühmadel jätkata kooliteed ühes klassis.
7. Koolivormi elementide kasutusele võtmine Aruküla Põhikoolis. Lapsevanemate hulgas läbi
viidud küsitluse kaudu jõudis hoolekoguni mitmete lapsevanemate soov võtta kasutusele
koolivorm või koolivormi elemendid.
Selleks, et mõista vajadust laiemalt, otsustas hoolekogu viia lapsevanemate hjulgas läbi
küsitluse. Küsitlus viiakse läbi märtsis ning saadud tulemusi arutatakse järgmisel hoolekogu
koosolekul aprillis.
8. Aruküla Põhikooli visuaalse keele ülevaatamine. Hoolekogu tegi ettepaneku vaadata üle
lähiajal ka kooli visuaalne keel ja sümboolika, mis on püsinud sama aastast 1991, kuid vajaks
värskendust. Hetkel on otsus oodata ära lapsevanemate häälestatus koolivormi vajaduse kohta
ja huvi korral vaadata mõlemad teemad samaaegselt üle.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 16.04. kell 18:00.
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