
Konguta Kooli Hoolekogu protokoll 2/2021-2022 
 
 
Aeg: 13.12.2021  
Kell: 18.00 -18.56 
Koosoleku koht: Teams 

Osavõtjad: Maiden Vilu,  Tiina Hiir,  Martin Raat,  Inga Hanni,  Janne Kask,  Ave Soots, Aire Tamm, Ave 
Mai, Jaan Aia, Kai Arumets, Kaido Õunapuu, Meeli Treier (liitus hiljem), Priit Värv  
 
Päevakorras:  
1. Lapsevanema küsimus lasteaia toitlustuse kohta 
2. Jooksvad küsimused ja muud teemad 
 
Arutelu  

1. Lapsevanem T. Hiire küsimusele toitlustuse kohta vastas Elva Teenused köögijuht Inga Hanni, 
kes selgitas toitlustuse korraldust ja rääkis vajadustest, miks tuleb planeerida mõnel perioodil 
(näiteks jõulud) pikemalt toitlustust ette.  
 

2. Muud teemad 

• Õpilaste esindaja kaasamine Hoolekogu koosolekule (M. Vilu). Ettepanek teavitada 
õpilasesinduse esindajat koosoleku toimumisest ja võimalusest osaleda ning õpilaste 
teemasid arutelule esitada 

• Elva Miljoni üleskutse (M. Vilu). Ettepanek direktorile ärgitada õpilasi ja töötajaid oma 
kogutud kilomeetreid esitama 

• Eelmisel koosolekul arutluse all olnud rühmade sisekliima teema (A.Tamm). L.Tamm 
selgitas, et peale koosoleku toimumist monitooriti kahe nädala jooksul rühmade 
sisekliimat ja see vastas etteantud normidele. Õhuniiskus „Mõmmikud“ rühmas on peale 
seadme kasutusele võttu veelgi paranenud.  

• Lasteaia kohatasu hüvitamise teema (A.Tamm). P.Värv (vallavanem) selgitas, et vastav 
võimalus tekib siis, kui ühel ja samal ajal käib lasteaias 2 või enam last. 

• Madal temperatuur „Teokesed“ rühmas möödunud nädalal (A.Soots). L.Tamm vastas, et 
tõepoolest esines möödunud nädalal küttesüsteemis probleeme, kuid nende 
lahendamisega tegeldi ja neljapäevaks oli olukord normaliseerunud. Tavapärasest 
madalamad temperatuurid on ka kooli mõnedes klassides, probleemiga tegeldakse.  

• Kooli tegutsemisest elektrikatkestuse/veekatkestuse juhtumil (A.Mai, T. Hiir). L.Tamm 
selgitas olukorda, kuidas teavet saadakse ja kuidas info saamise järgselt tegeldakse. 
Asutust püütakse igal juhul hoida avatuna ning kui see enam pole võimalik, siis püütakse 
võimalikult kiiresti vanemaid teavitada. Kool leiab kindlasti võimaluse hoida last 
turvalises kohas lapsevanema saabumiseni. Infovaeguse kohal võib helistada direktorile. 

• Turvalisuse tagamine koolis ja küsimus tugiisiku rakendamisest lapse toetamisel kaasava 
hariduse tingimustes (T.Hiir). L.Tamm vastas, et turvalisuse eest koolis vastutab direktor. 
Konkreetne juhtum ei ole direktorini jõudnud, kuid see selgitatakse välja. Kaasatava 
lapsega on olnud probleeme ja kool tegeleb käitumisprobleemidega, ka ennetavalt. 
Personal tuleb kindlasti toime 90% juhtumite ennetamisel. Konkreetse lapse osas on 
planeeritud ümarlaud 2022a. jaanuarisse. 

• Uus koosolek: planeeritakse 21.veebruariks 2022, soovituslikult kohtumine koolis.   
 
 
Koosolekut juhatas Maiden Vilu 
Protokollis Liina Tamm 


