
Konguta Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 3/2017 

 

Aeg: 14.06.2017 

Kell: 18:00 – 20.15 

Koht: Konguta Kooli meediaklass 

Kohal: June Kaaver, Airi Surva,Tiina Hiir, Priit Värv, Astrid Külaots, Ülo Mustjõgi, 

Angelika Saadjärv 

Puudusid: Riina Savisaar, Kätlin Saarelal, Egle Heimonen 

Liis Org on andnud teada, et seoses lapse lasteaialepingu lõppemisega ei osale ta enam 

hoolekogu töös. 

Koosolekust võttis osa kooli direktor Liina Tamm 

  

Päevakord: 

Hoolekogule saabunud kooli HEV sektsioonilt ettepanek.  

Seoses vajadusega teha lastele erisusi, lähtuda nende individuaalsetest vajadustest loeme 

vajalikuks vanema poolt esitada arstlik tõend (perearst, erispetsialist vm), kui laps on käinud 

operatsioonil, erispetsialisti konsultatsioonil või talle on määratud tervislikud piirangud. 

Tehtud ettepanek lisada vastav nõu kooli/lasteaia põhikirja. 

Hoolekogu on nõus, et vastav nõue lisatakse kooli/lasteaia põhikirja. 

 

2. Uute ametikohtade loomine Konguta Koolis 

Kooli personalilt küsitud ettepanekuid, missuguseid ametikohti oleks vaja kooli juurde. 

Sagedamini nimetatud eripedagoogi, logopeedi, õppejuhi, juhiabi ametikohti. Kõik välja 

toodud ametikohad on personali poolt põhjendatud, miks ametikohti on vaja. Personali 

esindaja Margit Ott tutvustas hoolekogus ettepanekuid ja põhjendusi. Hoolekogu on tutvunud 

ettepanekute ja põhjendustega. Direktor tutvustas erinevate ametikohtade tööülesandeid. 

 

Hoolekogu teeb ettepaneku, et Konguta Kool vajab juurde eripedagoogi, logopeedi, õppejuhi 

ja juhiabi ametikohti arvestades personali ja direktori põhjendusi ametikohtade vajaduseks. 

Vajadus suurendada kooli tervishoitöötaja ja sotsiaalpedagoogi koormust 0,5- 

 

3. Tutvumine Konguta Kooli palgajuhendiga 



Hoolekogu on tutvunud Konguta Kooli palgajuhendiga.  

 

4. Tervisekaitsenõuded koolidele - nõuded õpperuumidele 

Tervisekaitsenõuded näevad ette, et õpperuumi pindala peab olema vähemalt 2m² põhikooli 

õpilase kohta. Konguta Kooli optimaalne õpilaste arv klassis on 15 õpilast. 

 

Hoolekogu teeb ettepaneku, et koolis oleks kehtestatud laste maksimaalne arv klassides, mis 

oleks üldjuhul 15 õpilast klassis. 

 

5. Lasteaiarühmade komplekteerimine 

Direktor tutvustas lasteaiarühmade komplekteerimist. Nimekiri esitatakse kooli kodulehel 

juunis.  

Vajadus on koolitada ja leida lastele tugiisikuid. 

Hoolekogu toetab lasteaiarühmade komplekteerimise aluseid. 

 

6. Koolituste korraldamine lastevanematele 

Vajadus koolitada lapsevanemaid, et nad tuleks paremini toime enda lapsega.Kaasata 

spetsialiste jne.  

Direktor koostab teemade ülevaate, missuguseid teemadel võiks koolitused toimuda. 

 

7. Kooli tehnilise personali puhkuse suurendamine 

Ettepanek suurendada kooli tehnilise personali puhkust (majandusjuhataja, köögitöölised ja 

kooli teenijad) 35 kalendripäevani. Direktor tutvustas praegust olukorda. 

Hoolekogu arutas teemat ning leidis, et antud teema vajab veel arutamist ja täpsemat 

olukorra uurimist. Hoolekogu pooldab puhkuse suurendamise vajadust. 

 

 

  



8. Kas huviringid peavad olema koolis või võiks need olla rahvamajas? 

Huviringid toimuvad nii koolis kui rahvamajas. Ringide tegevus on jagatud vastavalt ruumide 

kasutamise võimalusele koostöös kooli ja rahvamajaga. Probleem, kes koristab?  

Hoolekogu leiab, et antud koostöö on normaalne, üle vajavad vaatamist töökorralduslikud 

küsimused. 

 

9. Jooksvad küsimused ja teemad 

● Soodustused lasteias kui perest käib lasteaias mitu last 

● Käsitöö õpetamise võimalused Konguta Koolis 

● Koolivaheajad 2016/2017 õppeaastal - kas minna üle viie vaheaja süsteemile või 

jääda nelja vaheaja juurde. 

● Uue koosoleku ajaks lepiti kokku august 2017 

 

 

 

Hoolekogu esimees       Protokollis 

Airi Surva        Astrid Külaots 

 


