
AVINURME  LASTEAED NAERULIND

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 1 õ-a 2018/2019

 

Aeg: 16. oktoobril 2018. aastal kell 17.00 – 19.15.

Päevakorrapunkt nr 1 – Ülevaade 2017/18 õppeaasta hoolekogu tööst. 

Mai Tooming andis kokkuvõtliku ülevaate eelmise õppeaasta hoolekogu tööst.

Märksõnadeks olid: 

*  mänguväljakule  lisaatraktsioonide  vajalikkus  –  tuluüritus  lapsevanemate  eestvedamisel
01.06.18 ja tuluüritus Tünnilaadal, 23.06.18 lasteaia eestvedamisel; 

* projekt „Mahetoit lasteaeda” - taotlus toetuse saamiseks esitatud KIK-le;

* uue lasteaia ehitamise vajalikkus – fikseeritud valla arengukavas;

* Avinurme kui valla hariduskeskuse kujunemise perspektiiv – algatatud ümarlaud;

*  hoolekogu koosolekud toimusid  II  poolaastal  ca  1 kord  kuus  ning  ettepanek on sellise
sagedusega jätkata;

*  soov  parandada  infovahetust  lapsevanematega  ning  olla  aktiivne  vahelüli  infovahetuses
lapsevanemate ja lasteaia vahel;

Päevakorrapunkt nr 2 – Hoolekogu esimehe ja esimehe asetäitja valimine.

Lasteaia direktor andis ülevaate lasteaia hoolekogu koosseisust 2018/19 õppeaastal. Rühmade
esindajad  on  valitud  rühmade  lastevanemate  koosolekul.  Lisaks  kuuluvad  hoolekogu
koosseisu igast rühmast üks õpetaja ja Mustvee Vallavalitsuse esindaja.

Hoolekogu liikmed 2017/18 õppeaastal on:

Pokud – Triin Muna, Kristi Lõbu, rühmaõpetaja Eha Maasik

Krõllid – Erki Põldoja, rühmaõpetaja Tiia Vabaorg

Lepatriinud – Marge Pärn, Mai Tooming, rühmaõpetaja Kaire Kõrv

Mustvee Vallavalitsuse esindaja – Aivar Parfojev

Hoolekogu  esimehe  kohale  kandideerimiseks  andis  nõusoleku  Mai  Tooming  ja  esimehe
asetäitja  kohale  kandideerimiseks  Marge  Pärn.  Mõlema  kandidaadi  kohta  toimus  avalik
hääletus, mis kiideti heaks ühehäälselt.

Hoolekogu protokollija kohale kandideerimiseks andis nõusoleku Triin Muna ja protokollija
asetäitja  kohale  kandideerimiseks  Kristi  Lõbu.  Mõlema  kandidaadi  kohta  toimus  avalik
hääletus, mis kiideti heaks ühehäälselt.

Krõlli  rühma  lapsevanem  Maria  Kruup  esitas  hoolekogule  avalduse,  et  ei  soovi  jätkata
liikmena.



Otsus

1.1 Avaliku  hääletuse  tulemusena  kinnitada  2018/19  õppeaasta  Avinurme  Naerulinnu
Lasteaia hoolekogu esimeheks Mai Tooming ja esimehe asetäitjaks Marge Pärn.

1.2 Avaliku  hääletuse  tulemusena  kinnitada  2018/19  õppeaasta  Avinurme  Naerulinnu
Lasteaia hoolekogu protokollijaks Triin Muna ja protokollija asetäitjaks Kristi Lõbu.

Päevakorrapunkt nr 3 – Kohtade täituvus rühmades

Lasteaia direktor andis ülevaate rühmades olevatest kohtade arvust.

Otsus

3.1  Vallavalitsusele  teha  ettepanek  suurendada  Krõlli  rühma  kohtade  arv  21  peale,
hetkeolukorrast tingituna.

Päevakorrapunkt nr 4 – 2018/19 õppeaasta tegevuskava tutvustamine

Direktor andis ülevaate lasteaia 2018/19 õppeaasta tegevuskavast.

Kõik  plaanitavad  tegevused/  üritused  panna  üritusteplaani  kirja,  ka  siis  kui  ei  tea  täpset
toimumiskuupäeva,  umbkaude  kuupäevade  vahemik.  Üritusteplaani  saatmine  vanemate
meilile võiks jätkuda kuu kaupa, kuid lasteaia kodulehel võiks olla üleval poolaasta kaupa.
Nädalaplaanid võiks iga rühm saata ise meilile vanematele. Nädalaplaanid ja õppetegevused
võiksid rühma koridorides vanematele nähtaval olla. 

Päevakorrapunkt nr 5 –  Rühmades läbiviidud küsitlustulemused üleüldiselt

Hoolekogus  olevad  lapsevanemate  esindajad  andsid  üldise  ülevaate  rühmade
küsitlustulemustest.  Hoolekogu  liikmete  ülesandeks  jäi  tutvuda  järgmiseks  koosolekuks
küsitlustulemustega põhjalikumalt. 

Päevakorrapunkt nr 6 – Info liikumine rühmades

Hoolekogus olevad rühmaõpetajad rääkisid  info liikumisest  oma rühmas,  kuidas  on siiani
olnud. 

Otsus

6.1 Info väljasõitude, õppekäikude jne tuleb saata vanematele meilile ja panna rühma uksele,
koridoristendile

Päevakorrapunkt nr 7 – Ettepanekud hoolekogu 2018/19 õppeaasta tööplaaniks

Tehti ettepanekud hoolekogu tööplaani koostamiseks.

Päevakorrapnkt 8 – Jooksvad küsimused

8.1 Ujumistrenni päevadel võiks olla tükitoit, mille saaks köögist varem kätte, et ujumistrenni
minevad lapsed saaksid süüa. Lasteaia direktor lubas kokalt uurida, kas selline variant oleks
võimalik.

8.2  Kuidas  kõik  töötajad  saaksid  informeeritud  hoolekogus  arutatust.  Direktor  saadab
hoolekogu protokolli kõigile lasteaiatöötajatele meilile.

8.3 Erivajadusega lapsed lasteaias. 



8.4 Millal tuleb uus lasteaed. Kas praegune lasteaed peab vastu järgmised viis aastat? Lasteaia
sesukord vastab Tervisekaitse nõuetele.

8.5 Hoolekogu liikmete külaskäik Palamuse uude lasteaeda.

8.6 Vanapaberi aktsioon – meili teel vanematele veelkord meeldetuletada.

8.7 Jõulupakk

8.7 Uus hoolekogu koosolek toimub 12. novembril algusega kell 17.00


