
Konguta Kooli Hoolekogu koosoleku protokoll 6/2020-2021 

 

Aeg: 2.juuni 2021 

Kell: 18.05 - 19.15 

Konguta Kooli meediaklassis 

Kohal: Inga Hanni, Evelyn Jallai, Jaan Aia, Meeli Treier, Janne Kask, Liina Tamm, Priit Värv, 

Kaido Õunapuu, Maiden Sinikalda, Merlin Vilu, Angeelika Saadjärv, Maarja Lainevool 

Puudusid: Tiina Hiir, Martin Raat 

Päevakord:  

1. Lasteaia õueala koristus- ja renoveerimistööd 

2. Jooksvad küsimused 

Eelmise protokolli ülevaatamine 

Arutati 

Lasteaia õueala on korrastatud. Koristada on aidanud kogukond ja Elva Haldus. 1.augustiks 

2021 on lubatud ehitada kaldtee (vallamajandusosakonna juhataja  Hegri Naruski info põhjal). 

Üle on vaja vaadata ja puhastada juurdeehituse vihmaveerennid. Liivakastides on uuendatud 

liiv. Töö käib uue aia paigaldamise osas ja õuemänguvahendeid on parandatud vastavalt Elva 

valla järelevalve auditile.  

Keldrist on koristatud mittevajalikud esemed, tehes sellega ruumi lasteaia õuevahenditele ja 

sessioonsetele mänguasjadele.  

Kooli klassides ja lasteaiarühmades jälgitakse CO2 taset ja sisetemperatuuri ning õhuniiskust.  

Jälgitakse ventilatsioonisüsteemi tööd. Mure rohkemaarvulises klassis (4.kl), CO2 kiire tõusu 

pärast. 

Koolis töötas distantsõpe 3+2 süsteemiga (kolmel päeval põhiained, kahel oskusained ja 

projekttööd). Koolis uuendatud IT seadmeid ja võimekust, saadud on juurde mitu arvutit ja 

veebikaamerat. Lisa on veel tulemas. Toetatud õpilasi, eritoe alusel, tugiisikuga klassis või 

individuaalselt. Selleks on abi pakkunud Tartu Ülikool (vabatahtlikud). 

Kooli ja lasteaia aasta on lõpusirgel ning traditsioonilised peod ja üritused on toimunud. Testid 

ja teadustööd on tehtud ja tegemisel. 

Oravakeste rühma esindaja küsib: 

1.   kas on teada uus 1.klassi õpetaja?  

Ei ole, sest konkurss käib ja seetõttu otsustust pole 

2. Kas on teada mitu last tuleb uude 1.klassi? 



Esialgu on teada 8 last meie lasteaias ja 4 last väljastpoolt 

3. Kuidas on lahendatud Oravakeste uue õpetaja leidmise plaan? 

Rakendatakse ühe õpetaja ja  kahe kahe assistendi süsteemi, ehk uut inimest tarvis ei ole 

Soovitakse saada tagasisidet eripedagoogilt ja logopeedilt.  Seda kajastatakse ekoolis ja ELIIS-

i keskkonnas. 

Arenguvestlustelt positiivne tagasiside. 

Jaan Aia lubab koolitada meeskondi tuletõrje ja valvesüsteemi tööpõhimõtete osas. 

Hoolekogu liikmetele tutvustati valminud klassiruume vabanenud valla pinnalt. 

 

Protokollis: Meeli Treier 

 

 

 

 


