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Koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 18.30 

Koosoleku toimumise lõpu kellaeg: 20.30 

Koosoleku juhataja nimi: Ülle Pässa 

Koosoleku protokollija nimi: Egle Tänav 

Koosolekul osalejaid: 43 lapsevanemat (esindatud 53 õpilast) ja 10 õpetajat/klassijuhatajat 

 

Kinnitatud päevakord 

1. Lastevanemate üldkoosoleku protokollija valmine.  

2. Külalisesineja noorsoopolitseinik Vivian Poolak. Koostöö lastevanematega. 

3. Kooli õppetöö korraldus. 

4. Ringide tööst Ardu Koolis, sh uute ringide käivitumine. Külalisesinejad Kose 

Muusikakooli direktor Tarmo Velmet ja Loodusmaa loodusringi juht Kadri 

Männisalu. 

5. Hoolekogu liikmete valimine ja kinnitamine. 

6. Kohapeal algatatud küsimused. 
 

Koosoleku käik: 

1. Lastevanemate üldkoosoleku protokollija valimine. 

Õpetaja Pille Piirsalu teeb ettepaneku valida lastevanemate üldkoosoleku protokollijaks Ardu 

Kooli infosekretäri Egle Tänav. Vastuväiteid ei olnud. 

 

2. Noorsoopolitseinik Vivian Poolaku ettekanne. Koostöö lastevanematega. 

Noorsoopolitseinik Vivian Poolak rääkis lastevanematele tähelepanu väärivatest  

ohtudest lapse kasvatamisel. Eraldi tõi välja, kuidas märgata, kui lapse käitumises 

tekivad muutused, mis võivad viidata mõnuainete tarvitamisele (sh alkohol ja 

narkootikumid). Samuti pööras tähelepani internetisõltuvusele ja internetis  noorte 

seas levivatele mängudele. 
 

3. Kooli õppetöö korraldus. 

1. Ardu Kooli direktor Ülle Pässa tutvustas Ardu Kooli arengu suundi, tutvustas 

muutunud õpikäsitlust. Samuti kõneles digioskuse kui kolmanda kirjaoskuse 

väärtustest, rõhutades, et kooli eesmärk on leida võimalusi, kuidas integreerida ja 

sobitada tehnoloogiat olemasolevate õppemetoodikatega. Informeeris lapsevanemaid, 

et alates sellest õppeaastast toimuvad kõik riiklikud tasemetööd e-keskkonnas, st 

õpilane peab digitehnikat valdama väga hästi, 2018.aasta jaanuaris toimub 9.klassi 

õpilaste digipädevuse testimine. Samuti andis ülevaate Ardu Kooli digiplaanist ning 

Ardu Kooli varustatusest digitehnikaga. 

2. Andis ülevaate muudatustest õpilaste toitlustamisel, sh tutvustas vanematele 

õppeaasta alguses käivitunud  õpilaste hommikupudru söömise võimalust. 
 

 



 

4. Ringide tööst Ardu Koolis; uutest avatavatest ringidest. 

Muusikakooli direktor Tarmo Velmet rääkis võimalustest pilliõppeks Ardu Koolis; 

loodusmaa loodusringi juht Kadri Männisalu   tutvustas loodavat loodus- ja 

teadushuviringi. Ardu Kooli tunniplaani on lisatud klassipõhised arvutiringid, kus 

pööratakse tähelepanu digitaalsele kirjaoskusele, esmasele programmeerimisoskusele, 

info kogumisele ja töötlemisele.  Ardu Kooli õpilastel on sellest õppeaastast võimalus 

osaleda ka avatavas EV3 robootikaringi töös, mis arendab nii algoritmilist mõtlemist 

kui ka meeskonnatööd ning iseseisvat probleemülesandele lahenduse leidmist. 

Jätkavad ka kõik eelmisel õppeaastal käivitunud ringide tegevused. 
 

5. Hoolekogu tööst. Hoolekogu liikmete valimine ja kinnitamine. 
Koosoleku juhataja Ülle Pässa tutvustas lastevanematele praeguse Ardu Kooli hoolekogu 

tehtud tööd. Tutvustas ka kooli hoolekogu pädevusi. 

Toimus 2017/2018 õppeaastaks lapsevanemate valimine ja kinnitamine hoolekogu 

koosseisu lapsevanemate. Ardu Kooli hoolekogu töös jätkavad: 

Ants Salura (poolt 51); Krestina Valdma (poolt 51); Maarja Udde (poolt 51); Jaanika 

Naan (poolt 51) ja Rando Ülejõe (poolt 51).  

 
6. Kohapeal algatatud küsimused 

 

Lastevanemate pöördumised: 

1. Kas oleks võimalik Ardu Kooli ka tantsuring? 

Direktor ütles, et võimalike juhendajatega käivad läbirääkimised. 

 

 

 

 

Ülle Pässa        Egle Tänav 

Koosoleku juhataja        Protokollija 

     04.10.2017  


