
Konguta Kooli Hoolekogu koosoleku protokoll 3/2021-2022 

 

Aeg: 21.02.2022 

Kell: 18.00- 19.40 

Kohal: Martin Raat, Kaido Õunapuu, Inga Hanni, Jaan Aia, Janne Kask, Meeli Treier, Tiina 

Hiir, Ave Soots, Aire Tamm, Ave Mai, Kai Arumets, Priit Värv, Liina Tamm  

Puudus: Maiden Vilu 

Koosoleku koht: Teams 

 

Päevakord: 

● Covid situatsioon koolis ja lasteaias - haigestumine, töökorraldus. 

●  Lasteaia suvine töökorraldus. 

● Männiku ja discgolfi rajaga seonduv mure. 

● Jooksvad küsimused 

 

Arutati 

● Direktor annab tagasisidet Covid olukorrast asutuses. Esitab dokumendina kokkuvõtte 

(lisas),  milles kokkuvõte  hetkeseisust (testimine, haigestumine, mured ja probleemid  

lastega jne). Haiguse kõrgpunkt on ületatud, lapsed ja töötajad naasevad tagasi. 

Testimisvõimekus on hea (ka vald on toetanud). 

 

● Sisekliima skriining (CO2, temperatuur, õhuniiskus). Hetkel andur 5.klassis, 

monitooringu tagasiside hea, vajalik andurite andmete lugemise ja tõlgendamise osas 

konsultatsioon Siim Meelistega. 

 

● Toitlustuse küsimused lasteaias ( pühade eelne periood, suveaeg).  Lapsevanema hea 

tava näeb ette teavitada lasteasutust lapse koha vajadusest, et ei tekiks ressursside 

raiskamist. Toitu on alati jagunud ja pigem jäänud üle, sellepärast vanem muretsema 

ei pea. 

 

● Lasteaed sellel suvel avatud. Viiakse samuti läbi küsitlus, millisel perioodil laps kohta 

lasteasutuses vajab, et optimeerida tööjõu-, majandus-  ja toitlustuskulusid. 

Hoolekogul on rahul, et eelmisel aastal läbiviidud sarnane küsimustik aitas 

töögraafikuid korraldada.  



 

● Eelmisel Hoolekogu koosolekul käsitletud koolikiusamise teemat on arutatud, peetud 

koostöiseid vestlusi õpetajate, lapse eestkostjate, HEVKO meeskonnaga ning õpilase 

kokkupuuteid klassiga on distantseeritud, tema õpikeskkonda on täiendavalt toetatud. 

 

● Kaasava koolikultuuri küsitlus.  Teema osas on viidud läbi küsitlus õpetajatele 

lasteaias ja koolis, samuti on kaasatud lapsevanemad. Koolijuht teeb pakkumise, (kui 

hoolekogu soovib), et teemaga tegelemiseks kaasatakse valla haridusosakonna 

spetsialist Auli Mäesalu. Hoolekogu on nõus ja arvab, et kaasavast koolikultuurist 

võiksid osa saada kõik lapsevanemad kas loengu või veebiettekande näol. 

 

● Direktor oli Hoolekogu liikmetele edastanud 18.02.2022 vastu võetud eelarve, millega 

palub tutvuda, et Hoolekogu saaks esitada oma arvamuse eelarve kohta. Eelarve on 

käesoleval õppeaastal vähenenud, mis on tingitud laste arvu kahanemisest. 

 

● Küsimus rühmade (Oravakesed, Mõmmikud) võimaliku ühinemise kohta? 

Vastab koolijuht, et see on päevakorras, kuna laste sotsiaalsete  oskuste areng on  liiga 

väikesearvulises seltskonnas ja keskkonnas pärsitud. Samuti ei ole nii väikese  rühma 

ülalpidamine jätkusuutlik tööjõukulude osas. Vabaneva personali saab rakendada 

täiendava abina lasteaias ja koolis laste toetamiseks ja abistamiseks, samas saab 

lahendada Mõmmikute rühmas alamehitatuse probleemi. Hoolekogu on rühmade 

liitmise suhtes toetav. 

 

● Järgmine kohtumine 4.aprill 2022 

 

 

Koosoleku juhataja: Jaan Aia 

Protokollis: Meeli Treier 

 

 

 

 


