
Konguta Kooli hoolekogu koosolek nr 9/2019 
 
 
Aeg: 19. veebruar, 2020 
Kell: 19.00 - 21.00 
Koht: Konguta Kooli meediaklass 
Kohal: Egle Heimonen, Tiina Hiir, Ave Mai, Jaan Aia, Inga Hanni, Tiina Rebane, Triin              
Mooses, Astrid Külaots, Liina Tamm, Maarja Lainevool, Priit Värv 
Puudusid: Emili Külaots, Rando Kall, Kaido Õunapuu, Angelika Saadjärv 

 
 
Päevakord 
 

1. Hoolekogu liikmete muudatus. 
 

4. klassi uueks esindajaks hoolekogusse on valitud Kaido Õunapuu 
 

2. Osalustasu maksmise kord kollektiivpuhkuse ajal. 
Kohatasu maksmist reguleerib Elva vallavolikogu määrus:      
https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018022 
·         § 3.   Osalustasu maksmine 

(1) Osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuust          
ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuuga. Lapse eest, kes alustab           
lasteasutuses koha kasutamist pärast 15. kuupäeva või lõpetab lasteasutuses koha          
kasutamise enne 15. kuupäeva, makstakse nende kuude eest 50% osalustasu määrast. 

            (2) Osalustasu maksmise periood on kaksteist kuud aastas. 
(3) Osalustasu makstakse igakuiselt Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt         
koostatud arve alusel selles märgitud tähtajaks. 

 
3. Kollektiivpuhkus  

Lasteaia kollektiivpuhkus 29.06-02.08. 2020. Läbi rühmaõpetajate sai kõiki lapsevanemaid         
teavitatud kollektiivpuhkuse kuupäevadest ning võimalusest viia laps(ed) sel perioodil         
Elvasse. Kõigile anti võimalus esitada oma murekohad ja/või kommentaarid otse          
hoolekogule, ühtegi teadet/märget/kommentaari lapsevanematelt ei laekunud. 
 
Hoolekogu on nõus lasteaia kollektiivpuhkusega. 
 

4. Tutvumine juhenditega:  
● „Õpiabi Konguta koolis“  
● "Juhend terviseprobleemiga tegelemiseks  Konguta koolis".  

Direktor tutvustas hoolekogule, kuidas Konguta Kool tegutseb kaasava hariduse suunas,          
kuidas toetame õpilasi, vanemaid, töötajaid. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018022


 
Hoolekogu liikmed on tutvunud antud juhenditega ning arutlenud tekkinud küsimuste üle. 
Ettepanek lisada terviseprobleemidega tegelemise juhendisse konkreetsed tegevused, mida        
kool võtab ette terviseriskide ja tervislike harjumuste kujundamise osas (juhendi p 2). 
 

5. Kokkuvõte küsitlustulemustest koolis toimuvate ürituste osas  
Direktor soovis tagasisidet Konguta Koolis toimuvate ürituste kohta. Hoolekogu esimees          
koostas küsimustiku, mida jagati rühmades, klassides ning personali hulgas. 
Küsitlusele vastas 34 inimest. Hoolekogu esimees tutvustas küsitlusele saabunud vastuseid.          
Küsitluse tulemused edastatakse direktorile ja hoolekogu liikmetele. 
 

6. Tuleohutuse hetkeolukord  
Hoolekogu esimees tegi valda teabenõude Konguta Kooli tuleohutusplaani ja tulekahju korral           
tegutsemise plaani ning teiste tuleohutusnõuete täitmist kinnitavate dokumentide saamiseks.         
Vallavalitsus esitas dokumendid. 
Hoolekogu liige J. Aia kommenteeris antud dokumente ning esitas ettepanekuid ja arvamusi.            
Selgus kaks suuremat puudust: 

- hoonel on kaks ATS pulti, kuid esitatud dokumentidest ei nähtu millisele puldile on             
kontroll tehtud (kontrollaktil puudub viide) 

- Tulekahju korral tegutsemise plaan ei vasta siseministri 01.09.2010 määruse nr 43           
“Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral         
tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” peatükis 2 esitatud nõuetele. 
 

Hoolekogu esitab omapoolsed tähelepanekud tuleohutuse kohta vallavalitsusele. 
 

7. Jooksvad küsimused 
● Hoolekogu sai infot uue toitlustamise süsteemi kohta - kool läheb üle marmiitides            

toidule 
● Direktor on õueala kujundamise osas võtnud ühendust Räpina jt koolidega ning võtab            

ühendust valla arhitekt J. Saarega 
● 25.-28. veebruar on lasteaias tööl kaks valverühma. 
● Hoolekogu liikmetel on võimalik teha ringkäik koolimajas lahtiste uste päeval. 
● 17.03 ülevallaline hoolekogude koolituspäev 

 
Järgmise koosoleku aeg: juuni alguses 
 
Koosolekut juhtis Protokollis 
hoolekogu esimees Astrid Külaots 
Egle Heimonen  
 


