
 

Konguta Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1/2017 

 

Aeg: 08.05.2017 

Kell: 18:00 –  19.30 

Koht: Konguta Kooli meediaklass 

Kohal: June Kaaver, Airi Surva, Astrid Külaots, Egle Heimonen, Tiina Hiir, Angelika 

Saadjärv, Liis Org, Priit Värv, Riina Savisaar, Kätlin Saarela 

Puudus: Ülo Mustjõgi 

Koosolekust võttis osa kooli direktor Liina Tamm 

 

Päevakord 

 

1. Hoolekogu esimehe valimine – vallavalitsuse esindaja R. Savisaar 

Kuna Anneli Lepik on andnud teada, et soovib lõpetada osalemise hoolekogus,  siis 

on vajadus valida uus hoolekogu esimees. Lisaks vaja valida uus hoolekogu 

aseesimees. 

 

Hoolekogu esimeheks valiti Airi Surva ning aseesimeheks Tiina Hiir. 

 

2. Lasteaiarühmade komplekteerimine – direktor L. Tamm 

On tulnud pretensioone rühmade komplekteerimise kohta. Direktor selgitas seniseid 

komplekteerimise põhimõtteid ja probleeme. Teokeste rühma vanemad soovivad, et 

rühm oleks avatud 16.30 asemel 17.00-ni. Kiitus õp Kaile, kes on väga tubli ja hea 

õpetaja. 

 

 Ettepanek võimalusel hoida Teokeste rühm avatud 17.00-ni ja rühmakoosolekul 

rääkida rühma toimimise põhimõtetest. 

 

 

 

 



3. Muud küsimused ja ettepanekud 

 

 Mõmmikute rühmast ettepanek panna lasteaias välisuste juurde käte 

desinfitseerimise dosaatorid. 

 

 Rühma koosolekuid sagedamini, et vanemad saaks rohkem omavahel rääkida 

ja õpetajad infot jagada? 

 

 Naabervaldadel soodustus lasteaia kohatasult kui mitu last ühest perest käib 

lasteaias. Miks ei ole Kongutas soodustust? 

 

Ettepanek – kohatasu arvestamisel võiks olla soodustust kui ühest perest käib 

lasteaias mitu last. 

 

 Suvine lasteaias käimine. Miks peab maksma kohatasu suvel kui laps kohal ei 

käi? Kas suvel saavad lapsed samaväärset teenust kui muul ajal? 

 

Ettepanek, et ka suvel oleks nõutud arv töötajaid lapsi rühma valvamas. 

 

 Kas Konguta Koolil on eripedagoog? Lapsevanem leiab, et eripedagoogi 

olemasolu on vajalik. Kool on otsinud nii  eripedagoogi kui ka juhiabi. Kas 

juhiabi teeb õppejuhi tööd? Missugused ametikohad võiks koolis-lasteaias veel 

olla. 

 

Ettepanek leida võimalus eripedagoogi ametikoha loomiseks. Mõelda, kas on veel 

ametikohti, mida oleks juurde vaja. 

 

 

Järgmiseks hoolekogu koosoleku ajaks kokku lepitud 29. mai kell 18.00. 

 

 

Hoolekogu esimees        Protokollis 

Airi Surva         Astrid Külaots 


