
Aakre Lasteaed-Algkool 

Hoolekogu koosoleku protokoll

Aakre 27.10.2020

Koosolek algas kell 18.00, lõppes 20.00

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

Puudus: Silver Laks

Protokollis: Merle Kiissa

 Päevakord:

1. Esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

2. Kooli ja lasteaia kodukorra muudatustele heakskiidu andmine

3. Elva Vallavolikogule ettepaneku tegemine Aakre Lasteaed-Algkooli arengukava aastateks 
2017-2020 kehtivuse pikendamine aastani 2022.

4. Päästeameti kontrollkäik

5. Plaanid selleks õppeaastaks, tegevused

6. Muud arutlused

1.Esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

Esimehe valimine:

Ettepanek valida esimeheks Märt Kuvvas

Otsustati: Ühehäälselt valiti esimeheks Märt Kuvvas

Aseesimehe valimine:

Ettepanek valida aseesimeheks Sirle Lüüs

Otsustati: Ühehäälselt valiti aseesimeheks Sirle Lüüs

Protokollija valimine:

Ettepanek valida protokollijaks Merle Kiissa

Otsustati: Ühehäälselt valiti protokollijaks Merle Kiissa



2. Kooli ja lasteaia kodukorra muudatustele heakskiidu andmine

Direktori kt rääkis kodukordade muudatustest seoses Stuudiumi kasutuselevõtuga 
(puudumisest etteteatamine, kodused õppetööd jms). Igal koolilapsel peab olema Stuudiumis
oma konto, et ei peaks ootama, millal vanem tuleb töölt koju ja hakatakse õppima. Õpilastel 
on ka paberpäevik, kuhu märgitakse järgmise päeva kodused tööd, sest interneti puudumine 
ei tohi olla põhjenduseks õppimata jätmisel.

Otsustati: Direktori kt esitab uuesti järgmiseks koosolekuks muudetud punktid uuesti.

3. Elva Vallavolikogule ettepaneku tegemine Aakre Lasteaed-Algkooli arengukava aastateks 
2017-2020 kehtivuse pikendamine aastani 2022.

Ditektori kt Liina Laaser tegi ettepaneku kehtiva arengukava perioodi pikendamiseks. Ta 
tutvustas, mis tööd on plaanis: uus sisehindamise aruanne, rahuloluküsitlused.

Otsustati:  Mitte pikendada olemasoleva arengukava kehtivuse perioodi, vaid teha uus 
arengukava. 

4. Päästeameti kontrollkäik.

Peale lasteaia koridoride remonti asendati vanad evakuatsioonilambid uutega. Kuid nüüd on 
uus inspektor ja nüüd on palju lampe puudu. Koostöös majahalduriga võtta hinnapakkumised
ja paigaldada lambid (järgmise aasta eelarvest). 

5. Plaanid selleks õppeaastaks, tegevused

Plaanis on 5. ja 6. kl poistega kirjutada Elva valla noorte omaalgatusfondile projekt, et 
kutsuda külla kehalise kasvatuse tunniks tsirkuseartistid, kes õpetaksid õpilastele 
žonglöörimist, et koolielu huvitavamaks muuta.

Kas tähistada  isadepäeva lasteaias ja koolis, või tähistab igaüks seda kodus oma pere ringis 
seoses viiruse kiire levikuga meie piirkonnas?

M. Kuvvas ettepanek: Viia isadepäeva üritus läbi pargis orienteerumisega.

6. Muud arutlused

Hetkeolukord lasteaias. Lasteaias praegu 17 last. 1 laps lisandub jaanuaris. Paljud Rõngu 
lapsed on niikaua Aakre Lasteaias, kui Rõngus sõimerühmas koht vabaneb. Kevadeks on lapsi 
liitrühmas 20-21. Kas on lootust avada jälle teine rühm?  Vajadusel HK suurendab liitrühmas 
laste arvu 2 võrra. Sügisel läheb 6 last kooli.

Lasteaia lahtiolek. Lasteaed avatud 1988. aastast kella 7.30- 17.30. Kui vanem ei jõua 
õigeaegselt lapsele järele, saab õpetajaga või abiga kokku leppida. Õpetajad on alati 
vanematele vastu tulnud.

Märt Kuvvas

Esimees Merle Kiissa

Protokollija


