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Kuidas läheb Prangli külakeskusel?
Prangli külaseltsing
loodi 16. detsembril
2002. aastal Kagu-Eesti
Partnerlusprogrammi
käigus saadud “äratuse” tulemusena.
Prangli külaselts on üles
ehitanud ka Prangli külakeskuse, mille jaoks on
saadud tuge erinevatest
projektidest ning vallavalitsuse mõistvast suhtumisest. Jääb ju valla keskus
meist 14 km kaugusele.
Prangli külakeskuses
on aset leidnud järgmised
tegevused:
• Külakeskuse remont
(toetas Kagu-Eesti Partnerlusprogramm)
• Koolitused (esmaabi,
siidimaal, lastele käeline
tegevus)
• Palliplatsi rajamine
(toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm)
• Ühisüritused (vastlapäev, volbripäev, jõulupidu)

• Rajati avalik internetipunkt (Põlva külainternet,
juhtpartner MTÜ Kanepi
Kommunikatsioonikeskus)
• Osutatakse töötugiisiku teenust (“Töö tugi
Kagu-Eesti, juhtpartner
MTÜ Partnerlus)
• Külakeskuse ahju rekonstrueerimine (toetas
Kohaliku Omaalgatuse
Programm)
• Naiste töötuba” käsitöötoa sisustamine (toetas
Kohaliku Omaalgatuse
Programm)
• Naiste käsitööring
(õmblemine, kangastelgedel kudumine, lapitehnika,
karpide voltimine, viltimine, punumine jne.)
Pikemalt tahan peatuda
külakeskuse ahju rekonstrueerimisel. Projekti algus oli 2. jaanuaril 2007
ja lõpparuanne tuli esitada
31. mail 2007.
Projektiga jõudsime
valmis aga enne tähtaega

Kaja ja Merle külakeskuses seepi viltimas. 			

- 30. märtsiks. Kõigepealt
jaanuaris leidsime ahjumeistri ja sõlmisime töölepingu. Veebruaris hankisime ahjuehituseks materjale ja lammutasime vana

Volbriõhtu möödus vahvalt
30. aprilli ilm oli küll
tõeline “koerailm”, aga
ega see teotahtelisi ja
rõõmsameelseid inimesi ei hirmuta. Ja nii
koguneski koolimaja
juurde volbriõhtust osa
saama nii suuri kui
väikesi, kes rohkem, kes
vähem nõia moodi.

Alustasime luuaviska-

mise võistlusega. Edasi
jagunesime neljaks võistkonnaks ja siis läks lahti
orienteerumiseks mööda
küla. Jooksmist ja otsimist
oli omajagu, lisaks veel
mõistatused ja küsimused. Kas tead, mis pihku
mahub, aga toobrisse ei
mahu või mis tähendus oli
vanasti volbripäeval põllu-

Arenguvestlused lastevanematega.
On vaja teha selgitustööd lasteaiale seatud eesmärkide osas
ja lastevanemate koolitust kasvatusküsimustes.
Traditsioonilised üritused.
5.6. Koostöö kooliga
Kooli ja lasteaia vahel toimub infovahetus.
Edasine areng:
Tagada lastele järjepidevus ja turvalisus üleminekul uude
keskkonda.
5.7. Koostöö omavalitsusega
Toimub pidev infovahetus
Edasine areng:
Teadvustada lasteaias tehtava töö väärtust.
5.8. Õppe-ja kasvatustöö
Lasteaia õppekava on kooskõlas riikliku õppekavaga. Seal
on olemas lasteaia õppekasvatustöö eesmärgid ja õppekasvatustöö põhimõtted.
Edasine areng:
Tegelda õppekava arendustööga, milles osaleb kogu kollektiiv. Õpetajatel on valmisolek üksteisega koostööks. Kaasaegse mängu- ja õpikeskkonna loomine sobilike metoodikate

mehe jaoks?
Kui võistlus läbi, siis
külm ei olnud küll enam
kellelgi. Klubis ootas meid
soe tee, muusika ja ka auhinnad. Lõket me põlema
võluda küll ei osanud, aga
tore õhtu oli siiski. Aitäh
Hiljale ja Karinile!
Karin Viljus

ahju.
Märtsis tuli ahjumeister ja tegi uue ahju kolme
päevaga valmis. Suur abi
oli Prangli kogukonna elanikest, kes vabatahtliku

Foto: erakogu

tööna aitasid uue ahjumaterjali korterisse vedada,
vana ahju ära lammutada,
liiva ja vett vedada.
Kuna ahi sai valmis
enne plaanitud tähtaega,

siis otsustasime kirjutada
uue projekti naiste käsitööringi töö jätkamiseks.
Külakeskuse projektide
sihtgrupp ja kasusaajad on
Prangli küla kogukond ja
ümbruskonna elanikud.
Prangli külas on 24 suitsu (majapidamist) ja ligi
120 elanikku. Külakeskuse
kõige aktiivsemad kasutajad on lapsed ja noored
(kasutavad internetti, ajakirjandust ja võtavad osa
üritustest).
Naised käivad pühapäeviti koos käsitööringis.
Töötud käivad ajakirjandust lugemas ja saavad
nõustamist.
Prangli külakeskuses on
avatud internetipunkt ja
töötugiisiku teenus esmaspäeval kell 11.00-13.00
ja neljapäeval kell13.0015.00 Infot saab ka töötugiisiku Merle Juhkami
käest tel. 53475701.
Merle Juhkam

Alustati kanalisatsiooni uuendamist
Tänavu suvel alustati Krootuse külas
kanalisatsioonitrassi uuendamistööde
esimese etapiga, mille käigus rajatakse
uus biopuhasti ja kanalisatsioonitrass
ning ühendatakse kaks veetrassi.
Kanalisatsioonitrassi peakollektori ja
uudse biopuhasti valmimisel peaks Krootuse küla kogu reovesi olema nõuetele
vastavalt puhastatud.
‘’Kui praegu on külas kaks puurkaevu,
siis nüüd tahame kaks erinevat veetrassi
ühendada,’’ selgitas vallavanem Andrus

ja õppevahendite abil.
Täiendavalt muretseda metoodilist kirjandust ja kaasaegseid õppevahendeid.
Õppimine on elukestev protsess, mis lapsel toimub läbi
mängu, suhtlemise, matkimise, vaatlemise, katsetamise ja
harjutamise kaudu. Õpetaja jälgib ja tunnustab iga lapse edusamme.
Traditsiooniliste ürituste jätkamine.
5.9. Sisehindamine
Lasteaial on oma sisehindamissüsteem, mis toetub enesehindamisele, lastevanematele tehtavas rahulolu-uuringutele
(küsitluselehed)
Edasine areng:
Säilitada sisehindamise järjepidevus ja süsteemsus. Saada
tagasisidet erinevatelt huvigruppidelt (lapsevanemad, omavalitsus, kool).
Pöörata tähelepanu iga töötaja tunnustamisele.
6. Majandustegevus
Lasteaia ruumid on renoveeritud. Õueala sisustatud osaliselt. Soetatud arvuti. Muretsetud ruumidesse kaasaegset
mööblit. Kooliminevatele lastele sisustatud õpituba.
Edasine areng:
Sisse seada interneti püsiühendus.

Seeme. ‘’See võimaldab meil tulevikus
hakkama saada korraga ühe puurkaevu
kasutamisega .’’
Rekonstruktsioonitöid rahastab KIK
ning tööd lähevad maksma ligikaudu 6
miljonit krooni. Valla omaosalus on sellest 800 000 krooni.
Tööd kestavad kolm kuud ja biopuhasti vastuvõtmine on planeeritud oktoobrisse.
Kõlleste

Jätkub õueala sisustamine ronimisvahenditega.
Mööbli uuendamine toimub järk-järgult.
7. Arengukava
Lasteaia eelmine arengukava (2003-2005) on suures osas
realiseerunud. Uue kava koostamisse on haaratud kollektiiv
ja hoolekogu.
Edasine areng:
Arengukava tutvustada kõigile osapooltele. Õppeaasta üldtööplaanis lähtuda arengukavast. Arengukava analüüsitakse
töö käigus ja tehakse parandusi vastavalt vajadusele.
Arengukava ja selle muudatused kinnitab Kõlleste Vallavolikogu.
Arengukava uuendamise kord
Arengukava täitmist analüüsitakse ja täiendatakse igal aastal. Arengukava kinnitab Kõlleste Vallavolikogu.
Arengukava muudetakse:
- seadusandlike aktide muutudes;
- seoses eesmärkide muutumisega
- seoses lasteaia eelarve ja investeeringute muutumisega.
Arengukava tegevuskava täpsustab valdkondade teostamise teid ja tulemusi vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud
eelarvele.

