
Konguta Kooli Hoolekogu koosoleku protokoll 3/2020-2021 

 

Aeg: 9.detsember 2020 

Kell: 18.05 - 19.30 

Kohal: Martin Raat, Angeelika Saadjärv, Inga Hanni, Evelyn Jallai, Jaan Aia, Maarja 

Lainevool, Meeli Treier, Merlin Vilu, Janne Kask, Liina Tamm 

Zoomi vahendusel osalesid: Tiina Hiir, Priit Värv, Kaido Õunapuu 

Päevakord: 

1. Lasteaia remont/ehitus - mis on hetkeseis ja millal planeeritakse lõpetada 

2. Koolikiusamine - juhtumid Konguta Koolis ja lahendused. 

3. Covid-19 hetkeseis ja mõju huviharidusele 

4. Jooksvad küsimused, info 

Arutelu: 

1. Huviharidus ja  Covid- 19  

Vabariigi Valitsuse otsusega 09.12.2020 on huviharidus peatatud ja koolid suletud alates 

14.12.2020. Kool korraldab õpilaste õppetöö kaugõppe vormis personaalsete ülesannetega 

alates 14.12- 22.12.2020 Vaheaeg algab 23.12.2020   

Kokkuleppel ujumistreeneriga saab lõpetada ujumiskursuse lisaujumisega  11.12.2020.  

Lasteaedade jõulupeod on hajutatud ja mõned õues, vanemaid ei kaasata. Koolis jõulupidu ei 

toimu, kuid õpilased saavad osa jõulumuusika kontsertprogrammist Vanemuise muusikute 

esituses. 

2. Lasteaia renoveerimine - ehitustööd saavad lõpetatud enne jõule, territoorium korrastatakse 

samuti enne aastavahetust. Elektritööd on lõpetamisjärgus. Kasutusloa taotlemine võtab aega, 

kuid see antakse sisse enne jõule. Kas ruume ( ja mis osas) võib kasutada- see selgub.  

Uutesse ruumidesse on planeeritud inglise keele kabinet, ruumid/väikeklassid hariduslike 

erivajadustega lastele ja spetsialistide kabinetid. 

Vajadus oleks veel varjualuse ehitamiseks, et hoiustada jalgrattaid,  teha õuesõpet ning veel 

oleks vaja planeerida territoorium. 

3. Koolikiusamine 

Teemale eelnevalt esitas direktor ülevaate laste märkamisest nii koolis kui lasteaias, kui ka 

1.trimestri õppetöö tulemustega seotud info.. Käsitleti õppekava omandamise edukust, 

individuaalsete õppekavade, puudumise, spetsialistide toetamise ja märkamiste teemat. 



Individuaalsete õppekavade järgi õppivate laste hulk on kasvanud eelmise aasta 3-lt 6-le koolis 

ja lasteaias 3-lt 4-le. 

Õpetajad püüavad märgata kõiki lapsi ja tagasisidestada neid märkamisi e-koolis.  

EHIS-e registrisse ja ARNO keskkonda on kantud kõik abivajavad lapsed. Kooli õpilaste 

hulgas on lisatoetuse, abi ja jälgimise all 39 õpilast,  lasteaias 18 last. Direktori sõnul on meie 

lapsed üldiselt  (HEV) hästi märgatud ja neid toetatakse. 

Kahjuks aga ei jõua kõikide juhtumitega tegelda. Näiteks kiusamisjuhtumid ei jõua meieni otse 

ja kiiresti. Koolis suudetakse kiusamist suures osas vältida (Innove 2019. ja 2020a. rahulolu 

küsitluste ja kooliküsitluste tulemuste tagasiside), kuid avalikus ruumis mitte alati. 

Lapsevanem Martin Raat tõstatas kiusamisjuhtumi (2.klass) ja küsis koolijuhilt arvamust 

kiusamise olukorra kohta koolis, bussijaamas ja Annikorus. Direktori sõnade kohaselt on 

sarnaseid juhtumeid varasematel aastatelgi olnud. Direktor on püüdnud ise kontrollida ja 

turvata olukordi (ka bussijaamas), tehes koostööd kohaliku konstaabliga/ 

noorsoopolitseinikuga. Lahendusi avalikus ruumis turvalise koolitee osas on raske pakkuda, 

kooli personal ja pikapäevarühma õpetaja on püüdnud bussijaamas samuti lastele toeks olla. 

Koolis toimuv on üldiselt hästi nähtav ja kiiremini lahendatav, kui väljaspool kooli toimuv 

olukord. Kool ei tolereeri mitte mingil juhul koolikiusamist ja kõik juhtumid püütakse 

lahendada.  

Konkreetse juhtumi lahendamiseks (2.klass) tegi hoolekogu ettepaneku- saada kokku 2.klassi 

lapse vanematega ja arutada seda teemat klassikollektiivis vanematega.   

Hoolekogu liikmed kirjeldasid lisaks veel eelnevaid, selle lapsega seotud juhtumeid alates 

lasteaiast. Kool on püüdnud neid olukordi lahendada ja pöördunud abi saamiseks näiteks ka 

lastekaitse spetsialisti poole, et rakendada konkreetsele lapsele tugiisiku teenust peale 

koolipäeva, seni tulemuseta. Lapsevanem Martin Raadi arvates on kool teinud võimaliku ja 

olukord tuleb lahendada pere tasemel. 

Lapsevanem Tiina Hiir lisas, et tema arvates on ka 1.klassis väga palju koolikiusamist, direktor 

lubas kiusamisjuhtumeid uurida ja olukorda selgitada. 

Hoolekogu teeb ettepaneku Konguta Kooli direktorile, et Liina Tamm pöördub veelkord 

lastekaitsespetsialisti poole 2.klassi õpilasele vajaliku tugiisiku teemaga seoses. 

4. Jooksvad küsimused, info 

Uus Hoolekogu kokkusaamine on planeeritud 2021a. jaanuarisse 

 

Koosoleku juhataja Jaan Aia 

Protokollija Meeli Treier 


