Avinurme lasteaed „Naerulind“ HOOLEKOGU protokoll nr. 1
2010/2011 õppeaastal
Koht: Avinurme lastead
Kestus: 17.15 - 18.25
Protokollis: Katre Mölder
Osalesid: lasteaia direktor Piret Haav, hoolekogu liikmed Katrin Rosin, Janne Juuse, Eda
Kuusk, Katre Mölder, Indrek Tarum, Aare Kaldma
Puudusid: Avinurme vallavalitsuse esindaja, lasteaiaõpetajate esindaja ja hoolekogu
liikmed Mari-Liis Tikerperi ja Piia Tatsi.

PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu ülesanded seadusest tulenevalt
2. Hoolekogu töö planeerimine ja uue õppeaasta koosolekute kava
3. Hoolekogu uue juhatuse valimine
4. Jooksvad küsimused
KOOSOLEKU KÄIK JA OTSUSED:
1. Hoolekogu ülesanded seadusest tulenevalt.
Lasteaia direktor Piret Haav tutvustas uutele hoolekogu liikmetele „Koolieelse
lasteasutuse seadust“ ning hoolekogu töökorraldust.
Mõned väljavõtted seadusest:
•

hoolekogu kutsub kokku hoolekogu juhataja või juhataja asetäitja. Erakorraliselt

võib koosoleku kokku kutsuda ka iga hoolekogu liige, lasteaia direktor või vallavalitsuse
esindaja
•

koosoleku toimumisest ja päevakorrast tuleb teavitada KIRJALIKULT 5 päeva

enne koosoleku toimumist
•

tutvustavaid materjale levitab hoolekogu juhataja

•

kui koosolekust võtavad osa VÄHEMALT pooled liikmetest, on neil

otsustusõigus
•

OTSUS võetakse vastu lihthäälte enamusega. Kui hääled jagunevad pooleks, saab

otsustavaks hoolekogu juhataja hääl
•

protokollid kogutakse kausta ja säilitatakse

•

1 x aastas annab hoolekogu juhataja hoolekogu tööst aru lastevanemate

ÜLDKOOSOLEKUL ja vajadusel/soovi korral ka vallavalitsusele
Tõstatus küsimus, kuidas hoolekogu liige saab hoolekogust lahkuda?
Seaduses sellist punkti pole. Hoolekogu peab ise otsuse tegema selles osas. Avaldati
arvamust, et KIRJALIKUST AVALDUSEST ja vabas vormis PÕHJENDUSKIRJAST
piisab. Need lisatakse protokollide kausta lisadena.
2. Hoolekogu töö planeerimine ja uue õppeaasta koosolekute kava
Kuna 1. novembriks tuleb vallavalitsusele esitada järgmise aasta eelarveprojekt, oleks
vaja (ehk) seda eelnevalt ka hoolekogu liikmetega arutada.
Ettepanek: kõik hoolekogu liikmed teevad eelarve osas samuti kodutööd ning esitavad
oma mõtted/ettepanekud selles osas lasteaia direktorile. Vajadusel tuleb hoolekogu kokku
kutsuda.
II koosolek võiks toimuda novembri lõpupäevil
III koosolek detsembris - uue arengukava koostamine, EURO käibele tulek jne
IV koosolek veebruaris (või siis jaanuaris) - vajadus söögirahad üle vaadata
V

koosolek

märtsis/aprillis

-

lasteaia

5.

juubeli

ettevalmistamine;

kevadine

traditsiooniline perepäev jm.
3. Hoolekogu uue juhatuse valimine
Kuna kohal oli üle poole liikmetest, sai võimalikuks ka uue hoolekogu koosseisu juhatuse
valimine.

Tehti ettepanek valida uueks hoolekogu JUHATAJAKS Janne Juuse.
Hääletustulemused - 4 poolthäält
Tehti ettepanek valida uueks hoolekogu juhataja ASETÄITJAKS Katrin Rosin.
Hääletustulemused - 4 poolthäält
Tehti ettepanek valida hoolekogu PROTOKOLLIJAKS Katre Mölder.
Hääletustulemused - 4 poolthäält.
OTSUS: kinnitada uus juhatus ametisse.
4. Jooksvad küsimused

•

Piia

Tatsi

oli

Janne

Juusega

saatnud

hoolekogule

TAGASIASTUMISAVALDUSE (kirjalikult vormistatud), millele oli lisatud vabas
vormis põhjenduskiri. Samuti esitas koosolekul tagasiastumispalve Eda Kuusk, mille ta
vormistas kirjalikult.
Arutleti, kas peaks kokku kutsuma uue üldkoosoleku, et valida tagasiastunud liikmete
asemele uued liikmed.
OTSUS:

* rahuldada Piia Tatsi ning Eda Kuuse tagasiastumispalved
* mitte kokku kutsuda üldkoosolekut, vaid jätkata olemasoleva
koosseisuga, kuna hoolekogusse kuuluvate lastevanemate arv on piisav.

Samuti on sel õppeaastal hoolekogu tööst eemal seoses lapsehoolduspuhkusega endine
hoolekogu juhataja Eveli Tooming.

•

Peagi hakkavad taas tööle LASTEAIA RINGID:
* kunstiring - juhendaja Aimar Rolf
* (matka-) loodusering - juhendajad Eha Maasik ja Endla Kalaus
Küsimärgiga on praegu veel tantsu- ja lauluring, mida juhendaks Kaidi Alberi.

•

Probleeme ning vanemate pahameelt on esile kutsunud lasteaiapäevade

LÜHENDAMISED

ja

ärasaamisega/hooldaja

nö.

SOS-kinniolekud.

leidmisega.

Samuti

Vanematel

peaks

tegema

on

probleeme

senisest

veel

töölt
enam

TEAVITUSTÖÖD ehk siis panna aegsasti välja TEATED lasteaia kinniolekust nii
kodulehele kui ka välisustele ja rühmaruumidesse ning paha ei teeks ka kasvatajate poolt
teadete ülerääkimine vanematele.
•

Kodulehel vanad RÜHMADE FOTOD - vaja värskendada!

Uus hoolekogu kokkusaamine toimub novembri lõpus. Kuupäev ja kellaaeg
täpsustatakse.
Janne Juuse

Katre Mölder

Hoolekogu juhataja

protokollija

