
Konguta Kooli hoolekogu koosolek nr 7/2019 
 
 
Aeg: 27. november, 2019 
Kell: 19.00 - 21.10 
Koht: Konguta Kooli meediaklass 
Kohal: Egle Heimonen, Tiina Hiir, Ave Mai, Jaan Aia, Inga Hanni, Tiina Rebane, Rando              
Kall, Triin Mooses, Maarja Lainevool, Astrid Külaots, Priit Värv, Liina Tamm 
Puudusid: Angelika Saadjärv, Siegrid Illus 
Koosolekust võttis osa Helen Kask 

 
Päevakord 
 

1. Tagasivaade 25.09.2019 koosolekul räägitule 
Hoolekogu esimees tegi väikese kokkuvõtte eelmisest koosolekust, tutvustas ennast ning oma           
plaane hoolekogu esimehena. 
 

2. Hoolekogu liikmete kontaktid 
Uued hoolekogu liikmed on lisatud hoolekogu listi.  
Ettepanek:  

● Kooli kodulehel muuta ära hoolekogu liikmete nimekiri - direktor. 
● Kooli kodulehel avalikustada hoolekogu meiliaadress - direktor. 

 
3. Hoolekogu liikmete osavõtt hoolekogu tööst 

Hoolekogu liikme mitmekordsel põhjuseta puudumisel koosolekutelt teavitab hoolekogu        
esimees klassi või rühma, et nende valitud esindaja ei täida oma kohustust. 
 

4. Hoolekogu kooliellu kaasamise põhimõtted 
Hoolekogu töökord sätestab hoolekogu ülesanded. 

● Millega võiks lisaks seaduse poolt sätestatutele veel hoolekogu tegeleda, mis on           
koolipoolsed ootused? Oodatakse koolipoolset infot, et hoolekogu saaks aktiivsemalt         
tegutseda ja kooliellu panustada.  

● Direktor jagab hoolekogule aastaraamatud. Järgmisel koosolekul teeb direktor majas         
ringkäigu ja tutvustab Konguta Kooli töö põhimõtteid. 

 
5. Hoolekogu tööplaani koostamine 

Hoolekogu tööplaani koostamine lükkub järgnevatesse koosolekutesse. Hoolekogu tööplaan        
kujuneb välja mõne aja jooksul. Esmalt on vajalik tihendada koostööd hoolekogu liikmete ja             
lapsevanemate ning kooli vahel.  
 

6. Dokumentidega tutvumise kord  
Hoolekogu esimees on koostanud tabeli, kus kirjas dokumentide nimekiri, mille ülevaatamise           
kohustus on hoolekogul. 
 



Ettepanek: Kui hoolekogu peab üle vaatama ja arvamust avaldama kooli dokumentide kohta,            
siis edaspidi on plaan teha enne ettepanekute edastamist koolile/vallale koosolek, et           
hoolekogu liikmed saaksid suuliselt ühiselt ettepanekuid arutada. 
 
Ettepanek: Hoolekogu soovib, et vald saadaks otse hoolekogule hoolekogu@konguta.edu.ee         
ülevaatamist nõudvad dokumendid. 
 
 

7. Küsitluste-uuringute läbiviimine 
● Hoolekogu esimees ning aseesimees tegid ettepaneku viia läbi lastevanemate hulgas          

küsitlus, mida lapsevanemad ootavad hoolekogult. 
● Hoolekogu liige R: Kall tegi ettepaneku, enne hoolekogul tegutseda lasta ning siis            

minna lastevanemate ette omapoolsete plaanidega ning seejärel küsida lastevanemate         
ootusi. 

● Teemat arutatakse ka järgnevatel koosolekutel.  
 

8. Personaliküsimused 
● Teokeste rühma õpetaja abi. Konkursi kuulutus on olnud üleval. Kandidaat on olemas            

ning alustab tööd detsembris. 
● Oravakeste rühma õpetaja. Õpetaja saabub tagasi haiguslehelt detsembris. 

 
9. Kollektiivpuhkus 

Suvel 2020 on majas kollektiivpuhkus. Veel ei ole teada millisel suvekuul lasteaed suletud             
on. 
 

10. Sobitusrühma kasutegur 
Logopeedi tööotsimise kuulutus on olnud üleval viiel korral. Ükski inimene pole antud            
kohale kandideerinud. Senine eripedagoog-logopeed töötab osalise koormusega. Olukord on         
kriitiline.  
 

11. Planeeritavad ehitustööd (mis aegadel, mis mahus) 
Plaanide järgi algavad ehitustööd suvel 2020. Köögi remont (mis pidi jõuluvaheajal tehtama)            
lükkub samuti suveperioodile. 
 

12. Jõulupakid 
Kommipakke valla poolt sellel aastal ei ole. Lasteaia rühmaõpetajad on teinud ettepaneku            
lastevanematele, et vanemad kompenseeriks ise kommipaki raha. Lasteaed tellib         
kommipakid, vastutajaks õp Maarja Lainevool. Kooli klassid otsustavad ise, kas tehakse           
loosipakid, kommipakid, mõlemad vm.  
Hoolekogul plaan teha järgmisel õppeaastal heategevuslik üritus, kus kogutakse raha          
kommipakkide ostmiseks. Üritus(ed) oleksid suunatud tervele kogukonnale. 
 
 
 

mailto:hoolekogu@konguta.edu.ee


13. Direktori info 
1) Tuleohutus koolis. Põlengujärgne kontroll tehtud. Tuleohutus lasteaias vajab        

kontrollimist. Direktor soovib uut auditit. Tuleohutuse eest vastutav isik peab teadma           
infot, mille eest ta vastutab. Maja haldab SA Elva Teenused, direktor on määratud             
käskkirjaga tuleohutuse eest vastutavaks isikuks, kuid tal puuduvad ressursid ja teave           
kuidas tuleohutusnõudeid täita. Kogu sellekohane temaatika on vaja hoone haldaja          
tasandil selgeks saada.  

 
Ettepanek: Hoolekogu soovib, et vallavalitsus esitaks hoolekogule Konguta kooli         
tuleohutusplaani ja muud dokumendid (sh regulaarsed kontrollaktid evakuatsioonivalgustite,        
andurite, tulekustutite jms), mis tõendaksid hoone tuleohutusnõuetele vastavust ning info          
tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse kohta. 
 

2) Koolibussi ring. Huvitegevuse paremaks planeerimiseks vajab kool 1-2 päeval         
kooliliini väljumist 16:00. Vald on andnud selleks loa. 

3) Direktor jagab hoolekogu meilile  Innove rahuloluküsitluse tulemusi. 
 

 
Järgmise koosoleku aeg 11. detsember 2019.  
 
 
Koosolekut juhtis Protokollis 
hoolekogu esimees Astrid Külaots 
Egle Heimonen  


