
AVINURME LASTEAIA „NAERULIND“ HOOLEKOGU 

KOKKUVÕTLIK PROTOKOLL nr 5 õ-a  2017/2018 

 

04. juuni 2018   

PÄEVAKORD 

1. Lasteaia õueala  ja 1. juuni üritus  

Heategevuslik perepäev läks igati korda –  kohviku, loterii ja  annetustega koguti mänguväljaku 

toetuseks kokku 679 eurot. Ülekandega on arvele laekunud lisaks 201 eurot (7. juuni 

seisuga). Kohvikust üle jäänud küpsetised annetati Maria Minhofi asendusperele.  

Ürituse eestvedajate tagasivaade organiseerimise ajal tekkinud probleemidest ja tähelepanekutest: 

1) Info edastamine enne üritust  

2) Rahastamisvõimaluste otsimine, koostöö valla arendusnõunikuga – vallale esitatakse juunis 

lisaeelarve taotluse.  

3) Annetuskonto hiline avamine.  

4) Lasteaia vähene panus ürituse korraldamisel, halb info liikumine  

Järgmised sammud: 

1) Tänukiri kõigile kaasaaitajatele 

2) Lisaeelarve Mustvee vallale juunis 2018. 

3) Koostöö Mustvee valla arendusnõunikuga edasiste sammude osas. 

4) Rühmad valivad välja atraktsioonid õuealale. 

Tuli ettepanek teha Lepatriinude rühmale oma õuenurk, otsust selle kohta ei tehtud.  

2. 2018-2019 õppeaasta tööplaani koostamine 

Uus hoolekogu koosseis valitakse septembris 2018, ettepanekuid uueks õppeaastaks võib teha juba 

augustis. Esialgne uue õppeaasta tööplaan on välja toodud käesoleva protokolli lisas nr 1. Tehti ka 

ettepanek korraldada talgud augustis, otsust selle kohta ei langetatud.  

3. Muusikaõpetaja otsingud 

Lasteaia muusikaõpetaja otsingud jätkuvad, töökuulutus on üleval kodulehel, FB -s, Õpetajate lehes, 

talent.ee-s, 15. juuni on kandideerimise tähtaja lõpp. Hoolekogu arutas võimalikke alternatiive, kui 

õpetajat ei leia.  

 

 



4. Huviringid 

Inglise keele huviring hommikupoolsel ajal, võimekusel teha tunniplaaniliseks, näiteks ainult kooli 

minejatele ja 30 minutit nädalas. Uuritakse rahastusvõimalusi 

5. Koolitused õpetajatele, lastele, vanematele 

Ettepanek lastevanemate koolitused läbi viia koos kooliga, koolitajad nt Tiina Kallavus (Tartu Herbert 

Masingu kooli direktor) teema “Lapsega koos kasvamine”  või Pille Kriisa. Koolituse aeg võiks olla 

septembri lõpus - oktoobri alguses. Uuritakse rahastusvõimalusi.  

6. Mahetoidu töögrupp 

Mahetoidu teema jätkub ka sügisel. Uuritakse, kas KIK´i poolt oleks võimalik toetust saada ja augustis 

selguvad ka muud punktid. Projekti tutvustatud ka Mustvee valla arendusnõunikule. 

7. Jooksvad küsimused 

1)  Lasteaia suvine lahtiolek – ettepanek teha septembri alguses küsitlus lastevanematele, kas oleks 

olnud vaja lasteaia lühemat puhkust 

2) Lasteaia lahtiolekuaja pikendamine (15 min hommikul ja õhtul) – sarnaselt eelmisele punktile 

küsida sügisel lastevanematelt, et välja selgitada vajadus.  

3) Lastevanemate rahuloluküsimustik – läbi viia lasteaia enda koostatud küsimustik, kuna see sisaldas 

lasteaia jaoks olulist infot andvaid küsimusi.  

4) Info õppetegevuse kohta – pannakse rühmade ustele, info saadetakse ka e-postiga lastevanematele.  

5) Lõhkumine lasteaia territooriumil – lasteaia üks aken on katki visatud ja õuealal oleva maja seinad 

täis joonistatud, seetõttu on lasteaia territoorium lasteaia kinnioleku ajal ka suletud (värav lukus).  

6) Tantsuline liikumine – ettepanek lisada uuest õppeaastast tantusline liikumine nt üks sporditunnist 

7)  Tünnilaat ja lastehoid – ettepanek minna tünnilaadale oma telgiga (eesmärgiks koguda õueala 

täiustamiseks raha), teine ettepanek oli korraldada laada ajal lastehoid.  

8) Rattapäev Lepatriinudele – ettepanek teha ka Lepatriinude rühmale oma rattapäev  

	

	

	

	

	

 



Lisa nr 1. 

Avinurme Lasteaed Naerulind 

Hoolekogu tööplaan 2018/2019  

Aeg Jrk 

nr 

Tegevus, esitaja Tähtaeg (kui 

on) 

September 

2018 

(lõpp) 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 
3 

Hoolekogu koosolek:  

Hoolekogu tegevuse ülevaade 2017/2018 

Hoolekogu esimehe, aseesimehe, protokollija valimised 

Lasteaia tegevuskava 2018/2019 tutvustamine – juhataja 

Rahuloluküsitluse tulemused - juhataja 

Hoolekogu tööplaani arutelu 

 

Mänguväljaku töögrupi koosolek 

 

Mahetoidu töögrupi koosolek 

 

Oktoober  Hoolekogu koosolek: 

Hoolekogu tööplaani kinnitamine 

 

November    

Detsember    

Jaanuar    

Veebruar 1 Hoolekogu koosolek: 

Kokkuvõte lasteaia 2018.a. tegevusest (õppekasvatus ja majandamine) 

 

Märts    

Aprill 1 Heakorratalgud  

Mai    

Juuni 1 01.06.2018 üritus  

	


