Aakre Lasteaed-Algkool

Hoolekogu koosoleku protokoll
Aakre
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Algus kell 18.00, lõpp kell 20.00
Võtsid osa: Sille Teesalu, Kaia Otsa, Merle Kiissa, Silver Laks, Vahur Vuks, Jaanis Veskimets, Liisi
Falkenberg, Olari Eller, Liina Laaser
Külaline: Heiki Hansen; Elva valla abivallavanem
Protokollis: Liisi Falkenberg
Päevakord:
1. Haldusteenuse korraldus Elva valla haridusasutustes alates 01.09.2019 – Heiki Hansen.
2. Uuendused lasteaialaste registreerimisel ja kohakasutusel Elva vallas
3. Aasta kokkuvõte ja plaanid uueks aastaks
4. Muud jooksvad teemad
1.
Heiki Hansen tegi ülevaate muutustest Elva valla haridusasutuste majandusteemade
lahendamisel alates 01.09.2019. SA Elva Teenused hakkab toimetama haridusasutuse halduse,
hoolduse ja vara toimimise tagamisega vastavalt kasutaja tingimustele. SA ülesanded: lepingute
täitmine ja lepingupartneritega suhtlemine, koristusteenuse, jäätmekäitluse, pesu pesemise, akende
pesu, põrandate hoolduse, väiksemate hangete jms korraldamine. Vallavalitsus sõlmib lepingud ja
korraldab suuremad hanked. Haridusasutus tegeleb põhitegevuse - õppetegevuse korraldamisega,
lisaks õppevahendite ja põhitegevuseks vajaliku sisustuse hankimisega.
Koolis töötav teenindav personal läheb üle SA palgale. Majandusjuhatajad (9) koondatakse, nende
asemele jääb kaks haldurit, kes hakkavad koordineerima asutuste hooldust ja remonti.
Toit on plaanis hakata vedama Rõngu lasteaiast. Täna on Aakre LA-AK päevane toiduraha valla
kalleim (4,25 eurot, millest lapsevanem tasub 1,80 eurot), veel kallim on ainult Konguta lasteaia
toit. Hinna ajab kõrgeks laste väike arv. Koolis 13, lasteaias 18 last, kokku 31 + töötajaid 8. Kokku
39 sööjat. Selle arvu kohta ei ole rentaabel täiskohaga kokka tööl hoida.
HK: Soojas hoitud toit kaotab oma toiteväärtust ja maitset. Mis materjalist nõudes toitu tuuakse?
HH: Soojashoidmise nõud ei ole plastist vaid roostevabast metallist. Toit tuleb Rõngust, seega on
transpordiaeg üsna lühike.
HK: Kas transport kolm korda päevas tuleb tõesti odavam kui meie koka miinimumpalk?
HH: Kokkuhoid ei tule kohe, kokku saab hoida toiduainete ühishangete pealt ja Rõngu lasteaia
kokal ei ole vahet kas teha 40 inimesele rohkem või vähem süüa.
HK: Kas hakatakse transportima keemias hoitud kooritud kartuleid?
HH: Ei, kartulid kooritakse Rõngu lasteiaia köögis samal hommikul. Või kasutatakse sarnaselt
Rõngu kooliga eraettevõtja poolt värskelt kooritud kartuleid.
HK: Kuidas puudumistest teatamine kööki jõuab?
HH: Eelmisel päeval kl 9 peab olema puudumisest või tagasitulekust teatatud. Toiduportse ei panda
nii täpselt, laps saab soovi korral juurde võtta.
HK: Kas säilivad kõik kolm toidukorda - hommik, lõuna ja õhtuoode?
HH: Jah.
HK: Kas Elva vald on kaalunud kohaliku ja mahetooraine kasutamist koolitoidus?

HH: Juba on suund sellele, et kasutada võimalikult palju kohalikku toorainet, aga mahetoit ei ole
hetkel veel reaalne hinna ja kättesaadavuse tõttu.
HK: Mis saab Aakre kooli abipersonalist?
HH: Võimalusel pakutakse neile tööd Aakre koolis, aga SA Elva Teenused all.
HK: Miks ikkagi ei võiks jäkata toidu tegemist kooli sööklas? Kokk saab ju vaid miinimumpalka ja
lastele on see tuttav ja maitsev toit. Aakre kooli söökla ju toimib, kui likvideerida mõned väikesed
puudujäägid.
HH: Aakre kooli söökla on amortiseerunud ja Tervisekaitse on juba teinud ettekirjutused. Sellisel
kujul ei ole Aakres võimalik enam pikalt toitlustust jätkata. Terviseohutuse kohapealt on oluline, et
toit valmiks kaasaegses ja tervisenõuetele vastavas köögis. Elva vallal ei ole huvi ja võimalusi
Aakre kooli sööklat renoveerida. See ei ole majanduslikult põhjendatud. Elva valla suund on viia
haridusasutuste toitlustamine ühe asutuse alla, et tagada ühtlane teenus kõigile asutustele.
Hellenurmes selline toitlustamine juba toimib ja pole kaebusi olnud.
Otsustati:
1) Oodata ära vallapoolsed tulude-kulude kalkulatsioonid ehk kui palju toiduvedamisega vald raha
kokku hoiab ja sellest tulenevate toimingute mõttekus;
2) Direktori kt uurib kuidas Hellenurme lasteaed toiduveoga ja toidu kvaliteediga rahule on jäänud;
3) Direktori kt küsib hinnapakkumisi köögi renoveerimiseks, et likvideerida ettekirjutused;
4) Ettekirjutused tuleb likvideerida.
2.
Direktori kt tegi ülevaate alates 01.01.2019 Elva vallas kasutusele võetud haridusteenuste
haldamise süsteemist ARNO. Lapsevanem enam paberil avaldust ei koosta, vaid kõik toimingud
tehakse elektroonilisel ID-kaardi abil. Nii saab vald jälgida rühmade täituvust ja järjekorras olevaid
lapsi kogu valla lasteaedade lõikes. Kooli ja valla kodulehel on tutvustav info olemas. Tekkis
küsimus rühma täituvuse kohta: kui rühmas on hetkel kõik kohad täis, kas lapsevanem saab panna
oma last järjekorda just sellesse lasteaeda, ilma, et ARNO teda ei suunaks vabale kohale mõnes
lähedalasuvas lasteaias. Elva valla haridusosakonna ametnik saab rühmas olevate laste arvu
vajadusel suurendada, et oleks võimalik last järjekorda panna.
Otsustati: Direktori kt tutvub põhjalikumalt järjekorda panemise protseduuriga.
3.
Direktori kt tegi ülevaate 2018/2019 õa. tehtust ja plaanidest.
Mõned teemad:
1) Kodulehel on toidupäeva menüü olemas, hoolekogu protokollid ka lähiajal. Koduleht täieneb
pidevalt.
2) Emajõe Veevärk on mõõdistamas käinud veevärgi uuendusteks, samuti valgustusprojekt on
valmis.
3) Koostatud Digiplaan – programm kooli ja lasteaia digipädevuste suurendamiseks.
4) HITSA ProgeTiigri programmilt positiivne otsus – saime toetusega osta keerulisemaid roboteid
ka suurematele lastele, käivitub uuesti suuremate laste robootikaring.
5) Kooli 2018 a. eelarvega tulime kenasti välja tänu ühinemisrahade toetusele lasteaia trepikoja
remondi ja uute välisuste paigaldamisel. Eelarve ülejääk 1600.- kanti direktori kt avalduse alusel
lisaeelarvega 2019 a. eelarvesse varikatuste projekteerimise finantseerimiseks.
6) Suvel paigaldab Terastööd OÜ ustele varikatused.
Plaanid uueks õppeaastaks:
1) Stuudiumi e-kooli kasutuselevõtt nii koolis kui lasteaias. Igasse klassi õpetajale laptop.
Mõistlikul ajal kodused ülesanded e-kooli üles panna (nt kl 16). Õpilasele täitmiseks jääb
paberpäevik.
2) Projektor ühte klassiruumidest, mida kõik klassid saavad kasutada vastavalt vajadusele.
Suurendada e-õppe osakaalu suuremates klassides.
3) Keldriruumide korrastamine hetkel käepäraste vahenditega, mille tulemus on muuseumitoa
valmimine, kus saame lastele näidata Elmar Maasiku ajalooliste esemete pärandit. Edasi

arendada Aakre koduloomuuseumi ideed, mis oleks avatud peale õpilaste ka kõigile
külastajatele.
4) Tervist edendavate lasteaedade programmiga ühinemine
5) Robootikaring ka suurematele lastele (4.-6. klass).
4.
Muud küsimused
Direktori kt teatas, et 13.05 külastas mõisa viimaste mõisnike järeltulija bioloog dr Matthias F.
Geiger koos abikaasaga. Direktori kt tutvustas hooneid ja seisukorda, koos käidi ka mõisa aida ja
viinaköögi juures. Hr Geiger kiitis lasteaia ja kooli töökust, soovis jõudu edaspidiseks ja tundis
kurbust lagunevate mõisahoonete pärast, millele omanikud ei leia kasutust.
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