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1. Olukorrast koolis-lasteaias, olevik ja tulevik 

Direktori kt tegi ülevaate hetkeseisust: lasteaias on 14 last oktoobri lõpu seisuga. Jaanuaris
on oodata veel 3 last.
Koolis 12 last. Kevadel lõpetab 6.klassi 3 õpilast. 
Lasteaias on kaks lõpetajat, aga pole teada millises koolis jätkavad.

Endiselt on meil vaja leida viise enda atraktiivsemaks muutmiseks, et inimesed tuleks siia 
elama või tooksid ka kaugemalt oma lapsi siia kooli ja lasteaeda.
Aakre probleemiks on elamispindade puudus, mistõttu noored pered siia juurde ei koli ja 
lapsi väljastpoolt Aakret juurde ei tule. 
Kui Rõngu lasteaias on kohtade puudus, siis soovitatakse neile Aakret, aga kõik ei lepi 
sellega.

2. Eelarvest
Koolimaja uste kohale varikatuste paigaldamiseks sai suvel projekt valmis ja varikatused 
paigaldatud oktoobris. Aakre küla valgustuse projekti ei mahtunud kooli võimlapoolsesse 
parklasse valgustuse paigaldamine. Tuleb järgmisel aastal koos valgustusega laululava 
juurest maanteeni. Küll aga vahetatakse välja lasteaia parklas olev valgustus.
Hakatakse paigaldama kanalisatsiooni. Kaevatakse üles koolimaja ees olevast kõnniteest 
pool (see osa, kuhu paigaldatakse uus kanalisatsioon). Sel aastal täidetakse ala 
killustikuga, asfaldiga katmine kevadel 2020. Direktori kt teeb märgukirja Emajõe 
Veevärgile ja Elva Vallavalitsusele probleemist kõnnitee taastamisel – et taastatava tee 
kalle jääks majast eemale ja sadevesi ei voolaks vundamendi alla. Samuti on probleem, et 
poolikult kaetud tee jääks visuaalselt korrektne. 

Suviste läbirääkimiste tulemusena nõustus Elva vald lasteaia mänguväljaku jaoks 
eelarvesse investeeringuna lisama 15-20 000 eurot. Olles kursis hindadega, saab selle 
raha eest ühe korraliku ronimislinnaku ja ei midagi rohkemat.
 Tuleb välja valida, mis sobiks (mängumajad, ronimisseinad) ja võimalusel tellida 
detailplaneering. Soov ja ettepanek on kasutada selliseid maju ja seinu, mis sobiks mõisa 



miljöösse ja parki. Kindlasti ei sobi plastikust traditsioonilised mänguväljakud ja need on ka 
arutult kallid.

Otsustati
 29.novembriks kõigil hoolekogu liikmetel pakkuda välja ideid mänguväljakuks ja 

võimalikke teostajaid ja koguda pakkumisi ning eelinfot.

3. Ülevaade Elva Hoolekogude esindajate seminaril kuuldust
Seminaril käisid Sille ja Sirle. Seal jagati üldinfot hoolekogude põhikirja ja seaduste kohta 
ning kogemusi  jagasid Rannu kooli hoolekogu esindajad. Nemad on teinud põnevaid 
üritusi, näiteks orienteerumisvõistlused, kus ka lapsevanemad osalevad. Samuti vabariigi 
aastapäeva tähistamine kätlemistseremooniaga, millest on välja kasvanud tore traditsioon.
Viimane on nüüdseks ka meil ära tehtud – lasteaia sünnipäeva kostüümipeol mõisaproua 
kätles külalisi punasel vaibal. See üritus jääb kindlasti traditsiooniliste ürituste hulka, siduda 
etiketi ja viisaka käitumisega.
 

4. Hoolekogu tegevuskava 2019/2020
Meil võiks ka olla selliseid põnevaid üritusi koos lastevanematega ja kaasates kogukonda.  
Kooli ja lasteaia õppetegevuses võiks lisaks praegustele pärimuskultuuri ja looduseõppe 
tegevustele olla mingi kallak või suund, mis paistaks ka kaugemale ja oleks meelitajaks.

Konkreetsed ettepanekud: 
 Süvendatud keeleõpe või mõni eksootilisem keel, näiteks hiina, jaapani, itaalia, 

prantsuse, läti keel. 
 Kevadine „kirbukas“ ja rohevahetus õues koos külarahvaga HK eestvedamisel
 Proovida võiks orienteerumisüritust.  

Otsustati
 Otsida võimalusi ja õpetajat süvendatumaks keeleõppeks.
 HK eestvedamisel korraldada kevadine laat õues (apr-mai)
 Uurida võimalike orienteerumisprogrammide kohta (Seiklushunt, 360kraadi)

Eelinfo ja ettepankud saata 29.novembriks kõigil hoolekogu liikmetel

5.  Hoolekogu aseesimehe valimine
 Kandidaadiks pakuti välja Sirle Lüüs.

Otsustati

Ühehäälselt valiti aseesimeheks Sirle Lüüs.

Sille Teesalu
Koosoleku juhataja Liisi Falkenberg

Protokollija


