
Konguta Kooli Hoolekogu koosoleku protokoll 4/2021-2022 

 

Aeg: 04.04.2022 

Kell: 18.00- 20.10 

Kohal: Martin Raat, Kaido Õunapuu, Inga Hanni, Jaan Aia,  Meeli Treier, Tiina Hiir, Aire 

Tamm, Ave Mai, Kai Arumets, Liina Tamm, Maiden Vilu, Priit Värv, Janne Kask, Ave 

Soots. 

Koosoleku koht: Konguta Kooli meediaklass, Teams 

 

Päevakord:  

● Hoolekogu arvamus kooli eelarve kohta 

● Kaasava koolikultuuri küsitlus  - direktori ülevaade 

● Õpilasesinduse teemad  -  õpilasesinduse esindajat esindab kool 

● Vanemate arvamus Mõmmikute ja Oravakeste rühmade liitmise kohta 

● Jooksvad küsimused 

Arutati: 

● Eelmise protokolli läbivaatamine 

● Eelarve oli esitatud eelmise hoolekogu koosolekuks ja sellega oli võimalus tutvuda, 

ettepanekuid ja täiendusi ei olnud, eelarvelised vahendid 2022a-ks on hoolekogule 

teada. Uude eelarvesse ettepanekute tegemine on 31.maiks, saata HK esimehele või 

koolile otse. Uue aasta eelarvesse oli soov soetada koolile generaator. 

● Direktor tutvustab kaasava koolikultuuri küsitluse tulemusi lastevanemate seas, 

materjal vanematele jagatud 

● Õpilasesinduse teemad edastab kool. Õpilasesindusel oli kaks muret - vene keele õpe 

ja noorte koosolemise koht nt noortekeskus. Vene keele osas on saadud abi 

tugiisikust. Noored on kaasatud Elva valla noortevolikogude tegevusse. On toimunud 

koolitus, järgmine koolitus on plaanis 21.04 koos teiste Elva valla noortega. Noortele 

koosolemise koha leidmiseks võiks abi olla piirkonnakogult (edastada). 

● Lasteaia Mõmmikute rühma tagasiside seoses rühmade liitumisega 1.märtsist. Mure, 

et lapsed on väsinud, lärmi palju, vanuse vahe liiga suur. Selliseid muresid on 

lapsevanemad toonud välja rühmaõpetajatele arenguvestlustel. Hoolekogu on 

seisukohal, et liitmine on olnud õigustatud laste sotsiaalsete oskuste arendamise 

seisukohalt ja majanduslikult tark otsus. Olukorda on jälgitud ja laste kohalolu 

kaardistatud ning jälgitakse edaspidigi. Vajadusel kaasatakse tugiisikut. 



● Ukraina sõjapõgenike laste võimalikkusest liituda kooli ja lasteaiaga Elva vallas - 

Priit Värv 

● Discgolfi teema- 1. november läheb rada kinni talveperioodiks ja avatakse taas 

kevadperioodil (aprilli keskel). Pargi uuendamisega luuakse palju uusi võimalusi 

suusaradadeks ja talispordiks. Parkimist korraldatakse ja reguleeritakse vana poe 

parklas, infot antakse kodulehel. 

● Elva Gümnaasiumi laste asenduspinna vajadus Konguta Koolis on arutlusel olnud ja 

kooli esindus on käinud võimalustega kohapeal tutvumas, aga otsust veel ei ole. 

● Kool tegeleb arengukava koostamisega, vanematelt palutakse abi SWOT- analüüsi 

tegemisega. Selleks koostatakse vanematele jagatud fail ja koond esitatakse koolile. 

 

Otsustati:  

● Kutsuda kokku lastevanemate üldkoosolek 4. mail kl 18.00, kaasates valla 

haridusspetsialisti Auli Mäesalu, kes annaks ülevaate Innove rahuloluküsitlusest ja 

peale seda oleks võimalus osaleda klassi/rühma koosolekutel. 

● Hoolekogu koguneb veel 22. augustil kl 18.00 

 

 

 

Koosolekut protokollis Meeli Treier 

Koosolekut juhatas: Jaan Aia 

 

 

 

 


