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1. Arengukava arutelu, soovitused, kinnitamine 

2. Lastevanemate rahulolu küsitluse arutelu mai 2016, hoolekogu esindajate poolt 

küsitluse koostamise metoodika 

3. 2015/2016 õppekava muudatused ja täiendused 

4. Jooksvad küsimused 

 

1. Arengukava arutelu, soovitused, kinnitamine 

 

KUULATI 

 

K. Mihailovit, kes tutvustas arengukava. Ettepanekud, soovitused laekunud eelnevalt. 

 

SÕNA VÕTSID 

 

R. Puhke küsis, kas ja kuidas järgitakse arengukava täitmist. 

 

M. Saar selgitas, et see on hoolekogu otsustada. Seirata võiks iga aasta. Ta selgitas eelarvest 

sõltuvate tegevuste kajastamist. Konkreetsed tegevused on aastale ära jagatud ning lisaks 

vajadused üles märgitud. Eelarve tegemisel peetakse vajadusi silmas. 

 

 

OTSUSTATI 

 

1.1 Arengukava heaks kiita. 

 

 

2. Lastevanemate rahulolu küsitluse arutelu mai 2016, hoolekogu esindajate poolt 

küsitluse koostamise metoodika 

 

KUULATI 

 

A. Kaptenit, kes rääkis, et eelmisel aastal vanemate rahulolu küsitlust ei tehtud, aga sel aastal 

tuleb seda teha, sest sel aastal on ees ka sisehindamise aruande koostamine. 

 

SÕNA VÕTSID 



 

A. Kapten rääkis, et varem tehti küsitlusi igal aastal, aga sai selgeks, et nii sageli ei ole sel 

mõtet. Ta selgitas, et on uuritud võimalust viia küsitlus läbi keskkonnas ELIIS ja tegi 

ettepaneku jätta küsitluse sisu samaks. 

 

A. Johanson nentis, et kui tahta saada ka vastuseid, on mõistlik teha seda paberil analoogselt 

eelmisele korrale. Kohustus anda allkiri pärast vastuse postitamist distsiplineerib. 

 

OTSUSTATI: 

 

2.1 Kasutada eelmise rahulolu uuringu küsimustikke, mis edastada Ü. Sõukandile uuringu 

korraldamiseks. 

2.2 Uuring viia läbi perioodil 4.-15. aprill; 

2.3 Tagasiside rühmade poolt esitada 29. aprilliks. 

  

 

3. 2015/2016 õppekava muudatused ja täiendused 

 

KUULATI 

 

A. Kaptenit, kes tutvustas peamisi muutusi õppekavas. Ta rääkis, et lisandunud on 

tervisekasvatuse teemad, mis on aktuaalsed. Õppekavas  on tervishoiutöötaja poolt 

läbiviidavad teemad. 

 

K. Mihailov rääkis, et käesoleval õppeaastal katsetatakse inglise keele tegevustega. Olemas 

on õpetajate- ja vanematepoolne valmisolek jätkamiseks laiemalt. 

 

OTSUSTATI 

 

3.1 Õppekava muudatused ja täiendused heaks kiita. 

 

 

4. Jooksvad küsimused. 

 

KUULATI 

 

Ü. Sõukandit, kes luges ette talle saadetud kirja, mis käsitles vaimsete erivajadustega 

inimestele hooldekodu rajamist Elva ja Peedu vahelisele alale. 

 

M. Saar selgitas, et Lõuna-Eesti Hooldekodu on tõesti taotlenud maatükki, aga tegemist on 

riigimaaga, kuhu puuduvad ligipääsud ja kommunikatsioonid. Samuti eeldab ettevõte, et ka 

linn sellesse ettevõtmisse panustab, mida plaanis ei ole. Võib arvata, et huvi ehitamise vastu 

raugeb Elva linna poolse huvi puudusel. 

 

Ü. Sõukand tõstatas probleemi parkimisest hommikusel ajal Kaja tänava hoone nn 

kaubahoovis. Ta avaldas arvamust, et reeglid peaksid olema kõigile sarnased ja seal 

parkimine keelatud. 

 

A. Kapten tutvustas ürituste kava.  

 



M. Saar rääkis, et volikokku läheb kinnitamiseks lasteaia Õnneseen põhimäärus, aga seal ei 

ole sisulisi muutusi, vaid koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevad muudatused 

mõistes/terminites. 

 

OTSUSTATI 

 

4.1 Korraldada järgmine hoolekogu koosolek 12. mail kell 18.00 
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