
Konguta Kooli hoolekogu koosolek nr 3/2019 

 

Aeg: 27. märts, 2019 

Kell: 18.00 - 19.30 

Koht: Konguta Kooli meediaklass 

Kohal: Airi Surva, Tiina Rebane, Taivi Lehtveer, Kai Arumets, Helen Kask, Astrid Külaots, 

Merle-Kairit Toom, Priit Värv, Angelika Saadjärv, Egle Heimonen, Kerli Kirriland Ilp 

Puudusid: Annika Surra, Aire Tamm 

Koosolekust võttis osa direktor Liina Tamm 

 

Päevakord 

 

Konguta Kooli palgajuhend 

Hoolekogu tutvus Konguta Kooli palgajuhendiga, toimus arutelu tekkinud küsimuste üle. 

Konguta Kooli hoolekogu on tutvunud, arvamust avaldanud ning kiidab Konguta Kooli 

palgajuhendi heaks. 

 

Renoveerimistööd Konguta Koolis 

Konguta Koolis toimuvad renoveerimistööd 1.- 31. juuli 2019. Hoolekogu tutvus 

renoveerimistööde projektiga. Renoveerimistööd toimuvad lasteaias, endistes vallavalitsuse 

ruumides ja söögisaalis. Hoolekogu liige Priit Värv küsis vallast ja edastas hoolekogule 

materjalid projekteerimistööde kohta.  

Hoolekogu on teadlik Konguta Kooli kollektiivpuhkusest 1.-31. juuli 2019. See on 

kooskõlastatud ka Elva vallavalitsusega. 

 

Arno keskkond 

Lasteaia laste vanematel vajalik külastada Arno e-keskkonda. Kui laps lõpetab lasteaia ja läheb 

kooli, siis tuleb Arno e-keskkonnas lapsevanemal ise leping lõpetada. 

 

Konguta Kooli lasteaia ja kooli õueala arendus 

Arutleti erinevate ideede ja vajaduste üle kooli territooriumi kujundamisel. Hoolekogu liige P. 

Värv on esitanud omapoolse lahenduse õuepaviljonide loomiseks. 

Toimus arutelu ja ideede jagamine õuepaviljoni ehitamiseks lasteaia õuealale. Rattaraja 

võimalus lasteaia õuealale. 



Võimlale lisaruumi ehitus - vahendite hoidmiseks, eraldi sissekäik õhtuseks kasutuseks, 

jõusaal.  

Arutleti võimaluse üle kaasata Räpina Aianduskooli õpilasi, Eesti Maaülikooli üliõpilasi, et 

kujundada ühtne maastik kooli territooriumil.  

 

Direktori info koolikorralduse ja saabuvate ürituste kohta 

 

● Avatud uste päev Konguta Koolis 13. aprillil. 

Koolis toimub avatud uste päev. Ootame tundidesse sügisel kooliteed alustavaid 1. 

klassi õpilasi. 1.-6. klassile toimuvad tunnid. Tunde ootame külastama lapsevanemaid 

ja vanavanemaid. Kevadel lõpetame selle päeva arvelt ühe päeva võrra varem. 

Hoolekogu on teadlik, et 13.04.2019 on koolis lahtiste uste päev ning see on kooskõlastatud 

hoolekoguga. 

 

● 23.-24. aprillil toimuvad õpetajatele koolituspäevad.  

24. aprillil SA Elva Laste- ja Perekeskuse konverents “Teekond abivajaja lapseni”. 

Võimalik, et sellel päeval on osad rühmadest liidetud, sest mitmed õpetajad on majast 

ära. 

 

● Ventilatsioonisüsteemis müra. 5. klass on teinud direktorile avalduse, sest klassis on 

tihti müra, mis tekib ventilatsioonisüsteemis ja häirib õppetööd ja keskendumist. 

Majandusjuhataja on probleemist teadlik ja kohal on käinud ventilatsiooniga tegelev 

firma, kuid lahendust ei ole leitud. Müra on tekkinud viimastel kuudel. 

 

● Seoses õp Margit Oti lahkumisega Konguta Koolis ei ole meil hetkel koolis logopeed-

eripedagoogi. Töökuulutus on üleval, kuid ühtegi töösoovijat ei ole ühendust võtnud. 

Direktor jätkab inimese otsimist. 

 

 

Muud teemad 

● Tagasiside Elva valla koolide hoolekogude ühise koolituspäeva kohta. 

● M. K. Toom - hoolekogu võiks algatada ühist tegevust, üritust kooli toetuseks. 

Oodatud ideed, mida teha! 

● SWOT analüüs 

 

Järgmise koosoleku aeg 15. mai. 

 

Hoolekogu esimees       Protokollis 

Airi Surva        Astrid Külaots 


