
Konguta Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1/2018 

  

Aeg: 23.05.2018 

Kell: 19.00 - 21.00 

Koht: Konguta Kooli meediaklass 

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

Kerli Kirriland Ilp, Evelin Värv 

Puudus: Angelika Saadjärv, Ülo Mustjõgi 

 

Koosolekust võttis osa kooli direktor Liina Tamm 

 

Päevakord 

 

1. Endise vallavalitsuse ruumide kasutamine 

Mis otstarve on endistel vallavalitsuse ruumidel? 

Direktor selgitas hetkeseisu ja ruumide kasutamist. Hetkel pole ruume koolile antud, 

ruumides töötavad valla ametnikud. 

 

2. Lasteaia nimekirjade koostamine uueks õppeaastaks 

Kas direktoril on koostatud uue õppeaasta lasteaia nimekirjad? 

Direktor selgitas rühmade komplekteerimise aluseid. Direktor komplekteerib rühmad 

25. augustiks. Eelnimekiri on olemas juunikuu keskpaigaks. 

 

3. Sobitusrühm lasteaias 

Mõmmikute rühmast formuleeriti sobitusrühm (nagu valla lehest lugeda sai), kas ja 

milliseid muudatusi see sügisel toob?  

Direktor selgitab sobitusrühma moodustamise ja toimimise korda. 

 

4. Kes on Elva vallavalitsuse esindaja Konguta Kooli hoolekogus? 

Sügisel toimub uus hoolekogu liikmete valimine. Hetkel on koostamisel uue valla 

õigusaktid hoolekogude kohta.  

 

5. Hoolekogu moodustamise kord 

Konguta Kooli hoolekogus on hetkel rohkem liikmeid lasteaia laste vanemate hulgast 

kui kooli lastevanemate hulgast. Hoolekogul on soov, et mõlemalt poolt oleks 

hoolekogu liikmeid võrdselt. 

 

Hoolekogu liikmete soov on, et koolist oleks hoolekogus rohkem esindajaid kui hetkel 

on. Praegu on hoolekogus rohkem liikmeid lasteaiast kui koolist. 

 

  



6. Lasteaiatasude ühtlustamine Elva vallas 

Direktor selgitab lasteaiatasude ja toidurahade ühtlustamise teemat Elva vallas ning 

soodustuste saamise võimalust.  

 

7. Kooli ja lasteaia toitlustamine uuel õppeaastal 

Kuidas hakkab toimima laste toitlustus ja majandamine toitlustamise alal uuel 

õppeaastal? 

Direktor selgitas hetkeolukorda. 

 

Hoolekogul tekkis küsimus - koolil on oma eripärad (teemanädalad, traditsioonilised 

üritused jne), kuidas neid edaspidi arvestatakse? 

 

8. Vanemapoolse toiduraha maksumus 

Direktor tutvustas vallavalitsuse ettepanekut uuest õppeaastast ühtlustada Elva valla  

lasteaedades lapsevanema poolne toiduraha maksumus 1,80 euroni päevas. 

 

Hoolekogu on antud ettepaneku poolt. 

 

9. Arenguvestluste kord koolis ja lasteaias 

Olemas on kooli arenguvestluse kord. Oleks vaja lisada juurde lasteaia 

arenguvestluse kord. 

Direktor tutvustab Konguta Kooli arenguvestluste ja õpivestluste korda. 

 

10. Lastevanemate koosolekud rühmades 

Kui tihti peaks/võiks olla rühmakoosolekud?  

Seadus kohustab tegema kord aastas üldkoosoleku, rühmakoosolekuid võib olla 

rohkem kui õpeajad või lapsevanemad näevad selleks vajadust. 

 

11. Jooksvad küsimused 

● Keeleõpetus koolis, vene keele olulisus. 

● Logopeediline abi koolis. 

● Uue õppeaasta 1. klassi klassijuhataja, kas on teada? 

● Huviringid uuel õppeaastal koolis ja lasteaias. Plaan teha küsitlus 

lastevanemate hulgas, missugused on ootused ja soovid. 

● Kes teavitab treenereid kui õpilased on seoses õppekäikudega ära? 

Lapsevanemad peaksid ise treeneritele teada andma kui lapsed ei saa 

treeningus osaleda. Treener peaks teavitama lapsevanemaid ja ka õpetajaid 

kui treening jääb ära. 

● Jalgrattad lasteaias. Ohutus! 

 

 

 

Koosolekut juhtis hoolekogu esimees     Protokollis 

Airi Surva         Astrid Külaots 


