
LASTEAIA ÜLDKOOSOLEKU MEMO 

12.02.2019 kell 17.00-18.30 toimus Konguta Kooli aulas üldkoosolek lasteaialaste vanematele.  

1. Lisatud koolijuhi esitlus 

2. Lisatud osalejate nimekiri (29 osalejat) 

3. Lisatud üldkoosoleku memo 

 Planeeritud on muudatused Konguta Kooli (konguta.edu.ee) kodulehel. Selleks 

käivad läbirääkimised OÜ  Kaughaldusega, et välja selgitada, kuidas koduleht võiks 

kõige paremini toimida. Hetkel on vasakul menüüribas alapunkt LASTEAED, 

millelt avanevad rühmade blogid jms oluline info lapsevanemale. Uus oluline punkt 

selles osas on viide "Lapsevanemale".  

 Oli vanemaid, kes leidsid, et info ei liigu piisavalt, et õpetaja võiks saata info meilile, 

aga meil on olemas ELIIS ja ka blogi, kuhu võiks aeg-ajalt kiigata. Oluline info 

kättesaadav ka kooli koduleheküljelt (konguta.edu.ee). Oli lapsevanemaid, kes 

pidasid infot piisavaks, kuid oli ka neid, kelle arvates on infot juba liiga palju ja õige 

info selekteerimine kulutab liigselt aega. 

 Sellest aastast hakkas Elva Vallavalitsus laste üle arvestust pidama infosüsteemis 

ARNO (https://piksel.ee/arno/elva/avaleht/).Täpsemalt info lisandub lapsevanemale 

peale 19.02.19, kuna siis on koolitus ARNO keskkonna kasutamise kohta. 

 Murede, küsimuste, probleemide korral pöörduda oma  rühma Hoolekogu esindaja 

poole. Edastatud teemad võetaks arutlusele järgmisel Hoolekogu koosolekul, mis 

toimub 25.02.2019 

 Lasteaia õppetöö korraldust puudutavate küsimuste/ettepanekute/murede korral 

pöörduda lasteaia õppejuhi Liisi Lehtveer’i poole. Kui mured suunatakse 

Haridusministeeriumisse, vallavalitsusse vms., suunatakse probleemi lahendamine 

siiski tagasi lasteaeda/kooli.  

 Seoses ehitustöödega on lasteaias kollektiivpuhkus 1.07.19- 4.08.19. Sellel ajal 

saavad lapsed olla Elva lasteaedades (ilmselt Murumuna, Järve ja Õnneseen). Kui 

laps vajab sel ajaperioodil lasteaia teenust, siis pöörduda koolijuhi poole. Kohatasu 

jääb sel ajal ikka 25€ peale.  

 Koolijuht tutvustab lastevanemate poolt antud tagasiside tulemusi Konguta Kooli 

lasteaiale. Üldine tagasiside positiivne 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpiksel.ee%2Farno%2Felva%2Favaleht%2F%3Ffbclid%3DIwAR1u4xBGqdHMtz41qBMdL5ni1rkOxIa1mgVxiXrQtbFESplZuX5Vug6Pg20&h=AT2hSrlCnvoGhLtscQk8CCRFfIqL0j2f1Z0crLvF3uSTdeZtAo9Cy7Gfuy6qCoU4T_HneKBzzoTYZ04p0CK7fnouYqkguBCB0Y-846UycvxsE_8MK7-dde2TCw8CnLEkwxAwiOGD5DgBqjI7YDmIYOs


 Ümberehitustööde käigus alustatakse muudatuste tegemisest köögiblokis, seejärel 

uus sissekäik Mesimummidele läbi senise loovustoa ning viimasena ehitatakse 

mängupaviljonidest Teokestele rühmaruumid. 

 Alates 4. märtsist algab Koolieelikutele eelkool ja seda viib läbi Lily Šanin. Kas 

Lilyst saab ka järgmise 1.kl klassijuhataja, on otsustamisel.  

 30.05.2019 toimub kevadpidu ühiselt Mesimummide, Oravakeste ja Mõmmikute 

rühmal. 

 Lapsevanemate küsimused/ettepanekud: 

o Arutelu valverühmade muutmise teemal, lasteaia õppejuht Liisi Lehtveer 

põhjendab tehtud otsust. Õppejuht palub eduka koostöö nimel 

lapsevanematel juhtkonda usaldada. 

o Küsimus suvise kohalkäimise teemal – millises lasteaias saavad lapsed olla? 

o Arutelu tuleva 1.klassi klassijuhataja valiku teemal.  

 Jätkusid koosolekud rühmades 

 

 

Protokollis: Liisi Lehtveer 

Juhatas: Liina Tamm 


