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KOOSOLEKU KÄIK JA OTSUSED:
1. UUE TEGEVUSKAVA 2011- 2013 ARUTELU
Koolitusluba ei ole võimalik saada enne, kui Päästeameti ettekirjutused lasteaiale on
täidetud. Kõige suurem probleem on TURVAUKSED, mida tuleb vahetada 9 tükki ja mis
peavad olema paigaldatud 1. jaanuariks 2012.a. Raha selle ettekirjutuse täitmiseks napib.
Lasteaia juhataja on lasknud teha hinnapakkumisi erinevatel firmadel. Mõistlik oleks
võtta hinnapakkumine koos paigaldusega. Arutlusel oli ka projekti kirjutamine EAS-i.
Kust saada omaosaluse summa? Direktor tegeleb sellega.
Vallavalitsuse esindaja Mai Tooming tegi ettepaneku tegevuskavasse sisse kirjutada ka
UUE lasteaia HOONE ehitamise planeerimine, millega direktor nõus polnud. On ju alles
lõppenud lasteaia remonditööd ja see ettepanek ei tundunud praeguses situatsioonis
mõistlik. Ilmselgelt puuduks selliseks ettevõtmiseks ka rahalised vahendid. Uues
tegevuskavas see ettepanek ei kajastu.
Muudatusettepanekute tegemine tegevuskavasse pandi hääletusele: 6 poolthäält
Otsus: hoolekogu on lasteaia uue tegevuskavaga tutvunud ning teinud omapoolsed
muudatusettepanekud. Hoolekogu on tegevuskava heaks kiitnud.
2. RAHULOLUKÜSITLUS
Haridusministeeriumi nõunik väidab, et meie lasteaia rahuloluküsitluste tulemuste
aktsepteerimiseks peaks tagasitulnud täidetud küsimustikke rohkem olema. Liiga vähe
välja antud küsimustikke tuleb tagasi - kas ei viitsita täita või unustatakse tagasi tuua.

Tuleks aga aru saada, et küsimustiku täitmine on väga oluline ja abistab ka lasteaia
personali nende töös, võimaldab olukorda analüüsida ja järeldusi ning parandusi teha.
Hoolekogu liikmed tegid ettepaneku, et küsimustiku lehel võiks olla RÜHMA NIMI,
mille kohta küsimustik täidetakse. Muidu on täitmine anonüümne. See hõlbustaks
hilisemat rühmatöö ja kasvatajate töö analüüsi. Samuti tehti ettepanek, et võiks
küsitluslehti täita arvutis. Ettepanek oli ka rühmakoosolekud kokku kutsuda ja siis täita
lehti, saaks ehk suurema protsendi vastanuid. Ja kindlasti peaks saama hinnata vastava
rühma kasvatajat ja kasvataja abi eraldi.
Täidetud küsitluslehed pannakse vastavasse postkasti lasteaia siseruumides.
Otsus: Lasteaia direktor arvestab hoolekogu liikmete ettepanekutega ja seejärel jagatakse
küsitluslehed laiali.
3. LASTEAIA JUUBELIÜRITUSE PLANEERIMINE
Avinurme lasteaial tuleb käesoleval aastal 50. juubel. 1.märtsiks on planeeritud
LASTEAIA-SISENE juubeliüritus - kasvandikud ja lasteaia töötajad (pidulik lõunasöök
jms).
Juubelipidu toimub 12. märtsil. Pidulik kontsert, kus esineks ka lasteaia vilistlased, on
planeeritud Avinurme Elulaadikeskuse majja, kus lasteaed on samuti asunud.
Seltskondlik osa oleks praeguses hoones (23 aastat juba lasteaia hoone olnud).
Arutati, kas ajalehtedes samuti kajastada sündmust ning arvati, et „Põhjarannikus“ ja
„Awwinorm“- is võiks kindlasti saabuvast üritusest kirjutada (Mari- Liis Tikerperi lubas
selle koha pealt aidata). Direktor annab hoolekogu liikmetele teada, kui abi vaja läheb.
Otsus: juubeliüritus toimub 12. märtsil kahes hoones –Avinurme Elulaadikeskuses ja
praeguses lasteaiahoones.
4. SUVINE LAHTIOLEKUAEG
Hoolekogu arutas , et lasteaed võiks olla AVATUD kuni jaanipäevani ning SULETUD
23. juuni- 31. juuli.
Valverühm võiks tööd alustada 1. AUGUSTIL.
Õppemaksu osas hoolekogu poolt ettepanek – ÕPPE- JA KOHAMAKSU MAKSTAKSE
KOGU AASTA JOOKSUL.
Otsus: hoolekogu esimees esitab kirjalikud vastavasisulised ettepanekud vallavalitsusele.
5. JOOKSVAD KÜSIMUSED.
Küsimus käitumisraskustega laste kohta, vanemad tegelevad probleemidega, abi saadakse
psühholoogilt.
HAIGEID lapsi EI TOHI lasteaeda vastu võtta! (ka nohu ja köha korral peab laps koju
jääma).

Arutlusele tuli JÕULU-KOMMIPAKK - lastevanemate poolt tuli nurinat
kommidepakkide valiku kohta - kehvad kommid, lastele ei maitsenud. Ettepanek käesoleval aastal kaasatakse ka lastevanemad kommipakkide valimisse.
RINGIDE TÖÖ. Direktori sõnul hakkavad ringid tööle märtsis.
Tuleb välja kuulutada KONKURSS MUUSIKAÕPETAJA ametikohale, kuna praegune
muusikakasvataja läheb lapsehoolduspuhkusele. Direktor tegeleb sellega. Aprill, mai ja
juuni oleks siis nö. katseaeg.
Mai Tooming uuris, kas oleks võimalik värsket liha toitude valmistamiseks kasutada.
Direktor lubas Tervisekaitsest uurida, kas selline tegevus vastaks nõuetele.
11. veebruaril tuleb Raivo Järvi lasteaia SPORDITOA seintele maalima.
Uus hoolekogu kokkusaamine täpsustatakse - ilmselt enne juubeliüritust.
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