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PROTOKOLL

1. Vastus Mustvee valla haridus-eelnõule.

Arutelu eelnõu vastuse osas. Mai käis ka teistel eenõu aruteludel ja andis ülevaate nende
meelsustest ning vaadetest, et arusaada, kas oleks võimalik koostöö Avinurme Gümnaasiumi
säilitamiseks. Nt Lohusuus ollakse arvamusel, et üks eestikeelne gümnaasium peaks vallas olema.
Valides Avinurme ja Mustvee vahel siis vaatavad, kummas koolis on teatud ained tugevamad ja
millised on nõrgemad jne. Avinurme lasteaia seisukohalt peaksid kool ja lasteaed kindlasti lahku
jääma, lisaks ei kaasneks liitmisega kokkuhoidu, sest ühtse juhtimise all olevana peab lasteaeda
tulema õppealajuhataja koht. Hariduskeskuse rajamine Avinurme oli küll kokkulepetes sees, aga kas
said ka fikseeritud? Suurklassid ei sobi kõigile õpilastele ja Avinurme Gümnaasiumi plussiks
võikski olla väiksemad klassid ja rahulikum õpikeskkond. Kolmapäeva lõunaks saadab iga
hoolekoguliige oma ettepanekud, mis võiks vastusesse saada. Vastuse lõpliku versiooni koostame
koostöös ja kooskõlas kooli hoolekogu ning õpilasomavalitsusega. Lõplik kinnitamine liikmete
poolt toimub e-kirja teel.

2.  Hoolekogu roll ja ootused lasteaia juhtkonnale püsitatud eesmärkide täitmiseks

Rühmasiseselt vaadates siis on saanud paljud asjad tehtud – rühmades on nõudepesumasinad, 
internet (mis küll on kõikuva ühendusega, tuleb uurida selle põhjust), õuealal uus mänguväljak. 
Puudust tuntakse printerist rühmas, õuevalgustusest, majakesest (kus hoida õue mänguasju), 
väljavahetamist vajaks õues olev laud pinkidega, kus hea õpitegevust läbi viia ja katusealusest. 
Parklaga tegeletakse suvel (2020). Siiani on lahendamata jalgvärava problem – raam tuleks keerata 
teist pidi, et lapsed ei saaks sellele astudes seest poolt värvat avada, peal võiks olla lisa lukustus, 
väravaalune on järkuvalt täitmata – esiteks saavad lapsed sealt alt välja roomata, teiseks on 



vihmaste ilmadega sel suur ja raskesti läbitav bassein. Samuti on pea 2 aastat katki Krõllide rühma 
aken, mis vajab vahetamist. Teadaolevalt on uus aken olemas, kuid seisab (Helor on pakkunud abi 
vahetamisel) – täpsustame Ursulaga. Kuna väga halvasti on lood ka spordiruumi akendega siis 
ettepanek Ursulale võtta hinnapakkumisi, et teada saada akende vahetamise maksumus. Lasteaiale 
eraldati 3000€ nö poliitilist raha, mis üsna varsti kätte saadakse – sellega parandatakse tingimusi 
köögis (suuremate ja väiksemate tehnikate välja vahetamine/soetamine). Saab ütelda, et koostöö 
hoolekogu ja lasteaia vahel toimib. On asju, milles on ootused kiiremaks tegutsemiseks ja 
reageerimiseks, töös olevate projektide lõpetamine, et asjad ei jääks venima (nt värav, Kõllide 
aken).

3. Hoolekogu tööplaan

Järgmine (3.) hoolekogu märtsis (25.03), teemadeks suvine lahtioleku aeg, küsitlus ja selle baasil 
läbiviidav lastevanemate koosolek, kevadkontsert (kas koos kooliga?) jms. 4. hoolekogu sel 
õppeaastal plaanitud juunisse, aga selle täpsustab jooksvalt, olenevalt millal ja mis formaadis 
toimub kevadkontsert, kui palju abi soovib lasteaed hoolekogult.
Hoolekogu kinnitas tööplaani kuni august 2020.a. (lisas).

4. Muud küsimused.

4.1. Arenguvestluste täiendamine ja läbiviimine 

4.2. Kodused lapsed, kellel võiks olla huvi lasteaias käimise vastu

4.3. Elis programm
Lasteaias kasutatakse Elis (analoogne e-koolile) programmi, kuid lapsevanematel puudub ligipääs
ja seega teevad õpetajad topelt tööd kavade ja nädalaplaanide laialisaatmiseks. Täpsustada, kas
tegemist test-perioodiga või miks lastevanematel juurdepääsu pole.



Avinurme Lasteaed Naerulind

Hoolekogu tööplaan jaanuar-august 2020.a.

Aeg Jrk nr Tegevuse, esitaja

Jaanuar

Veebruar 1 Hoolekogu koosolek

2 Mahetoidu töögrupi kohtumine

Märts 1

2

Hoolekogu koosolek:

1. Kokkuvõte lasteaia 2019.a. tegevusest, direktori ülevaade 

õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha 

kasutamisest;

2. Lasteaia suvine lahtiolek;

LA juhtkond võiks märtsikuus viia läbi lapsevanemate rahulolu 

küsitluse

Aprill 1 Lastevanemate üldkoosolek:

1. hoolekogu ülevaade tehtust;

2. rahuloluküsitluse tulemuste tutvustamine jm

Mai

Juuni 1 01.06.20 üritus koostöös hoolekoguga ?

2 Hoolekogu koosolek

August 1 Hoolekogu koosolek:

1. valmisolek 2020/2021 õppeaastaks

Kinnitatud, 17.02.2020.a.


