
AVINURME LASTEAED NAERULIND

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2 õ-a 2018/2019

 

Aeg:12. novembril 2018.aastal kell 17.00 – 19.15

Päevakorrapunkt nr 1:  Lapsevanemate rahuloluküsitlus - iga koosolekul osaleja 
arvamused/ettepanekud küsitlustulemustest lähtuvalt

Hoolekogu esinaine  tegi lühikese sissejuhatuse rahuloluküsitlustest ja palus kõigil hoolekogu 
liikmetel välja tuua neile olulised punktid, mis kokkuvõtetes silma jäi.

Otsus:

1.1 Lapsevanematele tuleb meelde tuletada Avinurme Lasteaed Naerulind kodukorda;
1.2 Hoolekogu tegevused lapsevanematele selgemini välja tuua – hoolekogu otsustest 

kokkuvõte teha, rohkem infot jagada hoolekogu tegemistest;
1.3 Eelkooli ettepanek koolile teha;
1.4 Rahuloluküsitlustest kokkuvõtted saata kõigile lapsevanematele, kevadel teha uus 

rahuloluküsitlus ja korraldada üldkoosolek, kus välja tuua, mis on võrreldes sügisega 
muutunud lasteaias.

1.5 Õuealal asuva katusealuse pinna parendamise võimalusi kaaluda 
1.6 Kirjutada artikkel ajalehte lasteaia tegemistest. 

Päevakorrapunkt nr 2: Neljanda rühma avamine 

Hoolekogu esinaine  palus ülevaadet lasteaia direktorilt, millise detailsusega taotlus on vallale
esitatud ja mida on vajalik teha, et 2019. aasta sügisel uus lasteaiarühm avada. Valla seisukoht
on, et kui järgmisel õppeaastal tekib vajadus uue rühma avamiseks, siis on võimalus taotleda 
raha lisaeelarvest. 
Otsus: Hoolegogu esindus kutsub Mustvee vallavolikogu Avinurme poolsed esindajad 
kohtumisele lasteaeda.

Päevakorrapunkt nr 3: Hoolekogu 2018/2019 õppeaasta tööplaani koostamine
 
Hoolekogu koostas 2018/19 õppeaasta tööplaani.
Lisa 1 

Päevakorrapunkt nr 4: Riskianalüüs 

Lasteaia direktor andis ülevaate uuest riskianalüüsist. Eelnevalt saadetud riskianalüüs kõigile 
hoolekogu liikmetele tutvumiseks.

Otsus: Riskianalüüs kooskõlastati hoolekogu poolt



Päevakorrapunkt nr 5: Muud küsimused

5.1 Lasteaia - kooli infovahetus; Lasteaia ja kooli infovahetus toimib hästi. Isadepäeva ürituse
kellaaegade kattuvus ühes rühmas oli erand.

5.2 Vallavanema lubatud mänguväljaku parandamiseks “katuseraha” 5000.- hetkeseis jm.  
Vallavanema  info kohaselt kogutakse praegu  taotlused kokku ja detsembris otsustatakse 
jagamine. 

5.3 Jõulupeod – Lepatriinudel ja Krõllidel jõulupeod 19.detsembril. Poku rühmal veel kindel 
kuupäev määramata, küsitakse meili teel vanemate arvamust ja siis otsustatakse. Koolis 
jõulupeod 20. detsembril.

5.4 Tiina Kallavuse jätkukoolitus – vanemate poolt võiks olla omaosalus koolitustel 
osalemisel. Koolitus võiks toimuda veebruar-märts 2019.

5.5 Jõulupakid –  Mustvee valla poolt on otsustatud sel aastal kõigile valla koolides ja 
lasteaedades käivatele lastele ning kodustele lastele jõuluks osta kommipakid.


