Konguta Kooli Hoolekogu koosoleku protokoll 4/2020-2021
Aeg: 13 jaanuar 2021
Kell: 18.05 - 19.04
Virtuaalkoosolek Teams keskkonnas
Kohal: Martin Raat, Inga Hanni, Evelyn Jallai, Jaan Aia, Maarja Lainevool, Meeli Treier, Janne
Kask, Liina Tamm, Tiina Hiir, Priit Värv, Kaido Õunapuu, Maiden Sinikalda
Puudus: Merlin Vilu, Angeelika Saadjärv
Päevakord:
1. Lasteaia juurdeehituse lõppfaas ja ruumide üleandmine
2. Mänguväljakute audit
3. Vajadus varjualuse ehituseks lasteaia õuealal
4. Lasteaia suvine töökorraldus
5. Eelmises Hoolekogus käsitletud ettepanekud

Arutelu:
1. Lasteaia juurdeehituse lõppfaas ja ruumide üleandmine
Kasutuselevõtt ja üleandmine toimub reedel, 15.jaanuaril, ehitaja on lubanud kõik tööd
lõpetada. Ehitusjärelevalve ja päästeamet on samuti objekti reedel inspekteerimas.
Meeskonna koolitus kl. 13.00, millega tutvustatakse uute seadmete kasutust.
Elva vald ja haldus on kooliga head koostööd teinud ja aidanud ehitust koordineerida.
2. Mänguväljakute audit
Elva Haldus teostab igal aastal, kevadel ja sügisel, kontrolli kooli ja lasteaia
territooriumil paiknevate mänguväljakute üle. Tellitud ja valminud hindamisaktis, mis
edastati koolile 8.jaanuaril 2021, on objekte, mis tekitavad muret.
Muutunud on mänguväljakute valmimise standardid ning on mõistetav nende
kulumine. Küsimus, kas miski on ka päriselt ohtlik, selgub, kui ilmaolud lubavad neid
vaadelda. Hoolekogu liige Kaido Õunapuu lubab neid ka ise vaatama minna. Tema
hinnangul (14.01.21) peavad kevadeni kõik objektid vastu, otseselt midagi ohtlikku
silma ei paista, hindamisaktis toodud puudused parandatakse esimesel võimalusel.
Koostööst Elva Haldusega selgus (14.01), et objektidega tegeletakse nende ohtlikkuse
astme alusel- esmalt võetakse ette justnimelt “ohtlikuks” hinnatud objektid.
3. Vajadus varjualuse ehituseks lasteaia õuealal

Direktori mure on, et muutunud lasteaia õuealal ja valminud juurdeehituse valguses
oleks vajadus paviljoni, vms hoiupaiga järele. Seda oleks vaja jalgrataste, kelkude ja
õuevahendite hoiustamiseks. Seda teemat on käsitletud ka hoolekogu varasematel
koosolekutel (3/2020-2021; 2/2020-2021; 1/2020). Nimetatud objekti vajadus on
fikseeritud ka Konguta Kooli investeeringute kavas aastateks 2018- 2022.
Ettepanek: teha kooli pidajale veelkord ettepanek selle ehitise planeerimiseks
eelarvesse. Reaalne ehitus võiks valmida 2022 aasta jooksul. Nii selle kui ka eelneva
küsimuse aruteluks tegi

Hoolekogu ettepaneku: kutsuda Hoolekogu järgmisele

koosolekule teemadest rääkima abivallavanem Heiki Hanseni.
4. Lasteaia suvine töökorraldus
Selgitada välja vajadus lasterühma avatuna hoidmiseks suvekuudel. Praktika on
näidanud, et lubatud mitmeteistkümne lapse asemel on kohal reaalselt 0-9 last.
Majanduslikult üsna kulukas lasteaia pidajale. Selleks tahab Elva vald teada täpsemat
vajadust lasteaia avatuna hoidmiseks. Tulemus peaks olema selgunud 31.01.21
Ettepanek: teha küsitlus lastevanemate seas järgmisel nädalal.
Järgmine kohtumine kas meilitsi või Teamsis 28.01.21
5. Eelmises Hoolekogus käsitletud ettepaneku tulemus
Koolikiusamisjuhtumiga tegelemine ja lastekaitsespetsialisti poole pöördumise
tulemusena on õpilasele korraldatud kooliväline lapsehoiu teenus ja tagatud
järelevalve vanemate töölt naasemiseni.

Juhatas: Jaan Aia
Protokollis: Meeli Treier

