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PÄEVAKAVA:
1. Lasteaia 2011. a. eelarve arutelu
2. Lasteaia põhimääruse arutelu
3. Jooksvad küsimused
KOOSOLEKU KÄIK JA OTSUSED:
1. LASTEAIA 2011. a. EELARVE ARUTELU
Lasteaia direktor Piret Haav tutvustas hoolekogu liikmetele 2011. a. eelarve projekti.
Vaja oleks välja vahetada kõigi rühmade PADJAD, samuti tuleb paigaldada
TURVAUKSED (see on ettekirjutise täitmine). Raha on planeeritud ka projekti
omaosalusteks.
Küsiti ka SUVISE rühma kohta, kas eelarvesse on see sisse planeeritud. Direktor vastas,
et suvise rühma kulud on juba töötasudesse sisse arvatud.
2. LASTEAIA PÕHIMÄÄRUSE ARUTELU
Tehti ettepanekud teha hoolekogu töökorralduses muudatusi ja täpsustusi.
Võttes aluseks „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ uue redaktsiooni (01. 09. 2010. a.), teeb
hoolekogu Avinurme vallavalitsusele järgmised muudatuste/ täienduste ettepanekud
Avinurme Lasteaia põhimääruse muutmiseks:
•
•
•
•
•

•

esindajad hoolekokku valitakse rühmakoosolekutel ja/ või üldkoosolekul
iga lapsevanem võib olla ainult ÜHE RÜHMA ESINDAJAKS
hoolekokku kandideerimiseks on vajalik lapsevanema suuline nõusolek
hoolekogu liikmeks valimine toimub avaliku hääletuse teel
igast rühmast võiks hoolekogus olla 2 esindajat, samuti 2 lasteaiaõpetajate
esindajat, 1 vallavalitsuse esindaja ning alati peaks kohal olema lasteaia
direktor
lasteaia õpetajad valitakse hoolekokku pedagoogilises nõukogus suulise avaliku
hääletuse teel. Lasteaia õpetajate volitused hoolekogus olemiseks kehtivad 1
aasta

•
•

•

vallavalitsuse esindaja valitakse vallavalitsuse otsusega
lapsevanema volitus hoolekogus kestab kuni liikme lapse nimetatud rühmast
või lasteaiast väljaarvamiseni. Uus liige valitakse nimetud rühma vanemate
poolt rühmakoosolekul
kõigil hoolekogu liikmetel on õigus KIRJALIKU AVALDUSE ALUSEL
hoolekogu tööst loobuda. Uus liige valitakse (vajadusel) rühma- või
üldkoosolekul

OTSUS: lasteaia hoolekogu juhataja esitab hoolekogu ettepanekud vallavalitsusele.
Samuti peaks lasteaia direktor esitama vallavalitsusele omapoolsed
muudatusettepanekud.
3. JOOKSVAD KÜSIMUSED
•
Avinurme Lastead on kaasatud „Ettevõtliku lasteaia“ projekti. Eelmisel aastal
saavutati tunnustus „AVINURME MEMORIINI“ eest ja käidi auhinnagalal Jõhvis.
8.- 10. dets. 2010. a. sõidavad lasteaia õpetajad õppereisile Kotkasse, Soome. See on
rahvusvaheline projekt - toimuvad õppesõidud, haridusfestivalid erinevates riikides. Kuna
õppesõidule Soome sõidab enamus Avinurme lasteaia õpetajaid ja abisid, siis jääb
nendeks kuupäevadeks tööle VALVERÜHM ühe õpetaja ja kasvataja abiga.
Rühmades tuleb teha nimekirjad, kui palju lapsi nendel päevadel lasteaias oleks ja kui
paljudel oleks võimalik kodus olla. Seintele panna tabelid, mis päeval laps võtaks lasteaia
tööst osa.
•

RINGIDE TÖÖST

Praeguse seisuga ringide tööd ei toimu. Pole õpetajaid ja tasustamise süsteem tahab veel
läbivaatamist. Kunstiring ehk alustab uuel aastal.

•

Ettepanek - 17. detsember JÕULUKOHVIKUS läbi viia PEREÜRITUSENA!

Järgmine hoolekogu kokkusaamine täpsustatakse uue aasta alguses.
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