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KOOSOLEKU PÄEVAKAVA
1. Hoolekogu uus liige.


Hoolekoguga liitus I klassi esindaja Helen Eharand.

2. Eelmiste kordade teemad.










Ülekäigu rada lasteaia ees. Maanteeamet on algatanud Aruküla tee projekteerimise, mille
käigus lahendatakse lasteaiaga piirneva ala liiklusohtlik olukord. Planeeritakse laiendada
kõnni- ja maanteed , paigaldatakse sadevete äravoolu trass ja kõrgendusega ülekäigurada.
Teostamise kuupäeva teatatud pole, loodetavasti teostatakse tööd 2017. aasta suvel.
Pikapäevarühma toitlustus. Pikapäeva toitlustus on tasuta ning mõeldud eelkõige
pikapäevarühma lastele (need lapsed, kelle koolipäevad kujunevad pikaks, kuna käivad
muusikakoolis ja erinevates huviringides, saavad vajaduspõhiselt ennast administraatori
juures kirja panna ning koos pikapäevarühmaga sööma tulla).
Koolivorm. Koolivormide soetamine jääks suure tõenäosusega ainult lastevanemate kanda,
siis võib tekkida olukord kus kõigil peredel ei ole rahaliselt võimalik koolivormi soetada,
mistõttu ei saa seda kohustuslikuks seada.
Ettepanek,
alustada väiksemast
koolisümboolikast, näiteks rinnamärgid, käepaelad või buffid, et kasvatada lastes sammsammult tunnetust, et koolisümboolikaga eseme või riietuse kandmine on privileeg.
Huviringid. Enamus septembris välja kuulutatud huviringidest on edukalt tööle hakanud,
ainukesena ei saanud huvilisi kokku võrkpall. Erinevaid huviringe on koolis piisavalt. Toimus
ka esimene algklassidele inglise keelt ja kultuuri tutvustava Bumble Erakooli tasuta
näidistund. Osalejaid oli 16. Kui saadakse piisav arv huvilisi kokku, siis alustatakse huviringiga.
Kuutasu on 29€ kuus.
Bussiliiklus. Uus bussiliin nr 150 suunal Kostivere-Tallinn kell 15.25 töötab. Lastevanematelt
on tagasisidet, et ei olda rahul koolibussiga, näiteks on esinenud juhtumeid, kus bussijuht
teadmatusest või lihtsalt keeldub Kurglasse sõitmast. Samuti on murekohaks veereandilõpu
bussiajad. Tuleks anda tagsisidet Atkole ning samuti informeerida valda bussiliiklusega
seonduvatest probleemidest. Ettepanek, koolibussi juhtidel võiks olla ametitelefon, kuhu
saaks lapsevanem vajadusel helistada, et täpsustada lapse asukohta.

3. Õppeveerandite asemel trimestrid.


Olga Saikovskaja: Ettepanek, sarnaselt paljudele teistele koolidele võiks meie kool
samuti minna üle õppeveerandite asemel trimestritele ja seda juba järgmisel
õppeaastal. Trimestrite eesmärk on hajutada laste õpikoormust ja sellest tulenevat
pinget seni neljal korral aastas toimunud kokkuvõtlike hinnete väljapanekul.
Trimestrite süsteem annab suurema võimaluse keskenduda eelkõige õppeprotsessile
ja õppimisele endale ning seeläbi anda õpetajale suurema vabaduse tuua sisse uusi
õpikäsitlusi ning rikastada hinnete leidmise asemel õppetööd.
Trimestrite ajad 2017/2018 õppeaastal oleks järgmised:
1. trimester - 1. september - 26. november
2. trimester - 27. november - 18. märts
3. trimester - 19. märts - 10. juuni (9. klassidele 17. juuni).
Kuna koosolekul on palju puudujaid, siis hääletust ei toimu. Teema üle arutatakse ja
hääletatakse meili teel.

4. Osaline tsükliõpe.
Teemat ei arutuatud, kuna teema algataja puudus.
5. Vaba mikrofon.
 Helen Eharand: I klassi laste koolikott on liiga raske. Ettepanek, kuna kodus antakse
harva õppida, seda põhiliselt eesti keeles, siis teisi õpikuid ja töövihikuid võiks hoida
koolis.
Olga Saikovskaja: kool püüab leida võimaluse õpikute hoiustamiseks koolis.
 Olga Saikovskaja: järgmine õppeaasta on oodata suurt I klassi. Hetkel käib eelkoolis
27 last. Koolis ei ole ruumi nii suure klassi mahutamiseks, koostöös vallaga käib
lahenduse leidmine.
 Arutatakse kooli staadioni teemal. Jalgpalliväljak oli suvi läbi praktiliselt vee all,
jalgpalli ei ole võimalik seal mängida. Olukord on hullem kui enne ehitustöid. Kas
äravoolu drenaaž peaks olema praeguses etapis välja ehitatud või on see järgmise
ehitusetapi osa? Antud teemal tuleks teha järelpärimine valda.
Järgmine hoolekogu koosoleku toimumise aeg otsustatakse jooksvalt meili teel.
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