
Aakre Lasteaed-Algkool 

 

Hoolekogu koosoleku protokoll  

Aakre 25.11.2020 

 

Koosolek algas kell 18.00, lõppes 21.17 

Võtsid osa: Kaia Otsa, Merle Kiissa, Märt Kuvvas, Vahur Vuks, Liina Laaser, Sirle Lüüs, Kaire 
Elias, Silver Laks. 

Protokollis: Merle Kiissa 

Päevakord: 

1. Kodukordade muudatustele heakskiidu andmine 
2. Rahulolu-uuringute kokkuvõte ja võrdlus 2017 a. uuringuga 

3. Arengukava ajakava arutamine 

4. Arengukava ettepanekud HK liikmetelt 

 

1. Kodukordade muudatustele heakskiidu andmine 

Direktori kt tutvustas muudatusi ja täiendusi seoses Stuudiumi e-päeviku kasutusele 
võtmisega kooli ja lasteaia kodukordades.  

Otsustati: Kiita heaks Aakre Lasteaed-Algkooli kooli ja lasteaia kodukordade muudatused.  

2. Rahulolu-uuringute kokkuvõte ja võrdlus 2017 a. uuringuga 

Direktori kt tegi kokkuvõtte novembris läbi viidud rahulolu-uuringute tulemustest ning 
võrdles 2020. aasta uuringute tulemusi 2017. a tulemustega. Võrreldes eelnevaga, võib 
uuringutega rahule jääda. Keskkonna osas on muutused suured, igal aastal on remonditud 
ruume nii lasteaias kui koolis. Selle tõttu on rahulolu lasteaia/kooli ruumide ning õuealaga 
märgatavalt tõusnud. Otsida võimalusi teatritegemise nurga sisseseadmiseks. Rahulolu 
selgitamine ja ettepanekud on vajalikud arengukava koostamiseks. 

Küsimus: Kas lasteaia lahtioleku aega saab pikendada? (nt 7.00- 18.00). Selgus, et mitu 
lapsevanemat ei osalenud küsitluses, kuid soovivad teha ettepanekuid. 

Otsustati: Panna Stuudiumisse küsitlus, kes soovivad, et lasteaia lahtioleku ajad muutuvad. 

Ettepanek: Kodulehele panna kirja direktori kt vastuvõtuaeg. 

 3. Arengukava ajakava arutamine 

 Direktori kt tutvustas arengukava koostamise ajakava. Kavas võib tulla muudatusi. 

Aakre Lasteaed-Algkooli arengukava koostamise ajakava 

1. Rahulolu-uuringud kool, lasteaed, personal 12.-19.11.2020 



2. Rahulolu-uuringute kokkuvõtte esitamine HK-le 25.11.2020 

3. Sisehindamise aruande kokkuvõtte esitamine HK-le heakskiiduks 11.12.2020 

4. Hoolekogu ettepanekud arengukava projekti 30.11.2020 

5. Õppenõukogu arutelu 1.12.2021 

6. Uue arengukava algatamine - kiri Elva VV-le 01.12.2020 

7. Küsimustikud huvigruppidele veebis (Google  Forms vms ) 07.12.2020 

8. Ideekorje ZOOMis lastevanemate, kogukonna, õpetajate ja valla esindajaga  

(kutsuda Kertu Vuks appi ideekorjet läbi viima) 12.01.2021 ? 

9. Õppenõukogu arutelu 26.01.2021 

10. Arengukava projekti heakskiitmine HK poolt  01.02.2021 

11. Arengukava projekt saata Elva VV HKO arvamuse avaldamiseks 15.02.2021 

12. Arengukava eelnõu esitamine Elva Vallavalitsusele valla kodulehele üles avalikuks aruteluks 

01.03.2021 

Otsustati: Läbi viia ideekorje ZOOM keskkonna vahendusel. Arengukavasse panna ideid ja 
mõtteid, mis Aakre lasteaia ja kooli edasi viiks. 

4. HK liikmete  ettepanekud  arengukavasse 

Merle Kiissa ettepanekud: 1) muretseda koolilastele sportimiseks vahendeid (nt lõuatõmbekang, 

poom, tasakaalurada jms). Hoolekogu liikmed on nõus abistama paigaldamisega 

2) koolimaja esisele asfaldile joonistada rada liikumise aktiveerimiseks (keksukast, joone järgimine, hüppa 

lehelt lehele jne) 

3) viia sisse tantsuvahetunnid. Liikumine, hüppamine muusika saatel, disko  

4) avada koduloomuuseumi tuba (sh Aakre mõisa ja kooli ühine nurgake)  keldris  

Kaia Otsa ettepanekud:  1) kord aastas toimub Aakre mõisa ajalugu tutvustav ajalooringkäik (mõisa 

hoonetes ja ümbruskonnas), milles osaleb kogu kooli- ja lasteaiapere 

2) kõik kooli ja lasteaia sündmused on võimalusel seotud meie mõisa ajalooga 

Liina Laaseri ettepanekud: 1) lasteaia värava  juurde paigaldada Aakre mõisa ja kooli ajaloo stend, 

metallist karkassil. Samuti asendada puidust loodusraja sildid metallist siltidega, et oleksid püsivamad. 

Trükk päikesekindel. 

2) lasteaia aiamaa uuendamine - kõrgpeenrad päikselisemasse kohta aiandusalaste teadmiste 

tutvustamiseks lastele. 

Sirle Lüüsi ettepanekud: 1) toetan koduloomuuseumi ideed 

2) arengukavas üldandmete osa kompaktsemalt kirja panna 

3) kuna füüsiline keskkond on paranenud, tegeleda sisuliste tegevustega. 

 

Otsustati: Hoolekogu ülejäänud liikmed esitavad ettepanekud arengukava projekti 30.11.2020. 

 

Märt Kuvvas 

Esimees Merle Kiissa 

Protokollija 


