
Konguta Kooli hoolekogu koosolek nr 5/2019 
 
 

Aeg: 14. august, 2019 
Kell: 19.00 - 20.30 
Koht: Konguta Kool 
Kohal: Airi Surva, Taivi Lehtveer, Astrid Külaots, Merle-Kairit Toom, Kerli          
Kirriland-Ilp, Annika Surra, Tiina Rebane, Egle Heimonen, Helen Kask,         
Angelika Saadjärv, Kai Arumets 
Puudusid: Aire Tamm, Priit Värv 
Koosolekust võttis osa direktor Liina Tamm ning abivallavanem Heiki Hansen 
 

Päevakord 
1. Abivallavanem Heiki Hansen vastab saabunud küsimustele: 

● Põlengujärgne ventilatsiooni taastamine võimlas ja seadmed võimla       

ees-  korras. 

● Kooli renoveerimine - projekt viibis, hetkel projekt ekspertiisis, seejärel         

läheb projekt hankesse. Kooli ruumidega, sh. sööklaga seotud tööd         

plaanis teha jõuluvaheajal. Lasteaiaga seotud tööd kevadel 2020.        

Jõuluvaheajal saab vajadusel lasteaia toidu läbi Elva Teenuste        

kohapeale sisse tuua. 

● 2020. a suvel on lasteaias seoses renoveerimistöödega ette näha taas          

kollektiivpuhkus 

● Lasteaia renoveerimine - lasteaia varjualune ehitatakse      

rühmaruumideks ning loobutakse moodulrühmast. 

● Igapäevased remondi- ja hooldustööd Konguta Koolis - Elva Teenused         

korraldavad tööd, tööd teostab remondimees, kes ei viibi kohapeal.         

Vajalikud tööd jõuavad haldurini läbi vastava programmi, info        

edastamiseks ja probleemide kiiremaks lahendamiseks luuakse      

kodulehele meiliaadress 

● Arendus-, ehitus- ja remonttööd planeerib Konguta Kool ning teeb         

ettepanekud vallavalitsusele. Hetkel pole ettepanekuid tulnud, ka mitte        

läbi hoolekogu protokollide. 



● Töötervishoid, turvalisus jne on kooli ja Elva Teenuste korraldada.         

Kinnisvara haldusega tegeleb Elva Teenused. 

● Tehnilise personali asendused lahendatakse võimalusel kohapeal      

koostöös Elva Teenustega. 

● Häiresüsteemi haldus - vallal plaan pidada läbirääkimisi G4S        

turvafirmaga. 

● I. Hanni töötab Elva Teenustes köögijuhina alates 1.augustist 2019a.         

Majanduspersonal läheb üle 02.augustist 2019a. 

 

2. Uued inimesed koolis 

Töökuulutustele tuli inimesi, kuid ükski ei vastanud täielikult nõutud kvalifikatsioonile.          

Kõik uued inimesed on õppinud vastavat eriala, kuid jätkavad õpinguid          

magistriõppes. Lepingud sõlmitakse üheks aastaks.  

Endiselt puudub eripedagoog-logopeed, direktor paneb uuesti üles kuulutuse. 

 

3. Info ja jooksvad küsimused 

● Tarkusepäeva aktus toimub 1. septembril kell 10.00. 

● Toimub taas traditsiooniline matk “Reipalt koolipinki!” 

● 6. septembril koolis olümpiamängud - Eesti mütoloogia teemal 

● Selle õppeaasta teemadena tõstatuvad kindlasti  

○ koostöö 

○ lapsevanemalt koolile 

○ ÕN poolt esitatud oluline teema 

● 16.-17. september karjäärinädal - võta laps tööle kaasa projekt. 

● Jätkame lastevanemate akadeemiaga. 

● Lapsevanemad osalevad kooli eelarveprotsessis nõuannete ja soovitustega  

 

Järgmine koosoleku päev 25.09.2019 

 

Hoolekogu esimees Protokollis 

Airi Surva Astrid Külaots 
 


