
Konguta Kooli hoolekogu koosolek nr 4/2019 
 
 

Aeg: 05. juuni, 2019 
Kell: 18.00 - 19.45 
Koht: Konguta Kooli meediaklass 
Kohal: Airi Surva, Taivi Lehtveer, Kai Arumets, Astrid Külaots, Merle-Kairit          
Toom,  Kerli Kirriland-Ilp, Angelika Saadjärv, Priit Värv 
Puudusid: Annika Surra, Aire Tamm, Egle Heimonen, Tiina Rebane, Helen          
Kask 
Koosolekust võttis osa direktor Liina Tamm 
 

Päevakord 
1. Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi      

läbiviimise korra ülevaatamine 

Hoolekogu arutles elektrooniliselt saadetud dokumendi üle. Direktor andis ülevaate,         

missugused ametikohad on hetkel vabad ja missugused konkursid on välja          

kuulutatud. 

Konguta Kooli hoolekogu on tutvunud, arvamust avaldanud ja kiidab         

dokumendi heaks. Vaja on korrigeerida dokumenti keeleliselt. 

 

2. Võlgnevused 

On lapsevanemaid, kellel on võlgnevused Konguta Kooli ees, tasumata on enamasti           

lasteaiatasud. Hoolekogu arutles antud teemal, mida teha võlgnikega? 

Hoolekogu soovis teada, millised on valla poolsed regulatsioonid ja võimalused.          

Direktorile soovitati jõulisemalt kasutada olemasolevaid võimalusi, mida võimaldab        

Elva vallas kehtiv dokument “Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja välja         

arvamise kord”. Kui on vaja muuta § 10 “Lasteaiakoha kasutamise peatamine”, siis            

võib direktor läbi hariduskomisjoni algatada sobilike muudatuste tegemist ja         

hoolekogu ettepanekute esitamist. 

 

3.Talgud lasteaia õuealal 

Direktor tutvustas lasteia õuealal toimunud talgupäeva, mille algatasid kaks         

lasteaiaõpetajat. Direktor on õnnelik ja tänulik, et osales 70+ inimest, kelle abil            



uuendati lasteaia õueala ja loodi juurde 9 uut atraktsiooni: madalseiklusrada,          

muusikasein, kaevandusala, mudaköök, rehvidest ronimisrada, mänguvahendite      

kastid, mängualused jne. Lasteaia lapsed kasutavad uuendatud õueala aktiivselt ja          

rõõmuga. 

Samal õhtul toimus lasteaia õuealal ja Taska platsil lõhkumine. Lõhkujad on           

tuvastatud ning nendega tegeles noorsoopolitseinik. 

 

4. Direktor tutvustas 6. klassi eesti keele ja matemaatika tasemetööd          

tulemusi. 

Tasemetööde tulemused mõlemas aines olid Konguta Koolis üle Eesti keskmise ja           

tulemustega saab rahule jääda. 

 

5. Renoveerimistööd  

Renoveerimistöid lasteaias sellel suvel ei toimu. Teokeste rühm jätkab ühe          

õppeaasta moodulmajas. 

Sellel suvel tehakse renoveerimistööd kooli söögisaalis ja endise vallamaja ruumides          

inglise keele klassi jaoks. 

 

6. Toimub üleminek SA Elva Teenused ja SA Varahaldus alla 

Septembrist alates jätkab kooli köök SA Elva Teenuste all. Toitlustust hakkab meie            

piirkonnas koordineerima Inga Hanni. Kooliteenijate ning remondimehe ametikoht        

lähevad SA Varahalduse hallata. 

Hoolekogu soovib kohtumist abivallavanem Heiki Hanseniga järgmisel       

hoolekogu koosolekul 14. augustil. 

 

7. SWOT analüüs 

SWOT analüüsile vastas 45 inimest (personal, hoolekogu). Direktor tutvustas SWOT          

analüüsi tulemusi. Hoolekogus käsitleti kooli arendamisvõimalusi. 

 

8. Muu info 

Küsimus - Kas kool läheb üle Arno süsteemile? Lasteaia osas on Arno süsteemile             

üle mindud märtsis 2019, kool Arno süsteemi ei kasuta. 



P. Värv tutvustas valla spordi- ja turismiala uusi juhte. 

 

Järgmise koosoleku aeg 14. august. 
 
Hoolekogu esimees Protokollis 
Airi Surva Astrid Külaots 


