Avinurme lasteaed „Naerulind“ HOOLEKOGU PROTOKOLL nr. 5
2010/ 2011õ.-a.
Koht: Avinurme lasteaed
04. mai 2011.a.
Algus: 17.30; lõpp 19.45
Koosolekut juhatas: hoolekogu esinaine Janne Juuse
Protokollis: Katre Mölder
Koosolekust võtsid osa: hoolekogu liikmed Indrek Tarum, Katrin Rosin, Mari-Liis Tikerperi,
Margot Haav ja Kaire Kõrv; lasteaia direktor Piret Haav
Kutsutud: Avinurme kultuuri- ja hariduskomisjoni ning sotsiaalkomisjoni liikmed - Anne
Paas, Helju Paas, Tiiu Kruus, Kaja Leeben ja Toomas Tooming
Puudusid: hoolekogu liikmed Aare Kaldma ja Mai Tooming

PÄEVAKORD:
1. Lasteaia hetkeolukord
2. Jooksvad küsimused
1. Lasteaia hetkeolukord
Kuulati- lasteaia direktor Piret Haav- teemaks hetkeolukord lasteaias
Lasteaia nimekirjas on praegu 51 last, nendest 25-30 käib korrapäraselt lasteaias; 5-6
nimekirjas olevat last ei käi aga üldse lasteaias. Lapsed hoitakse nimekirjas, sest vanemad
kardavad kohti kaotada.
Kooliminejaid on 13 last.
Keskmisesse rühma oleks soovijaid, aga kohad on täis.
Lõplik lasteaia nimekiri valmib augustis. Hoolekogu esinaine tegi ettepaneku nimekiri varem
koostada, et vanematel tekiks kindlustunne lasteaiakoha suhtes (ka Avinurme elama asujad
saaks kindluse, et laps ikka lasteaeda saaks, sellest johtuvalt saaks muu elu-olulise paika
panna). Direktori sõnutsi saab lõpliku rühmanimekirja kinnitada siiski augustikuus.
Personali on 14 inimest. Kultuuri- ja haridusekomisjoni esinaine tegi ettepaneku, et
abiõpetajad töötaks 0,8 kohaga, kuna peale lõunasööki nad on majast väljas isiklikke asju
ajamas (tööaeg), millega direktor aga nõus polnud, sest abiõpetajad töötavad juba niigi
miinimumpalgaga ja nende koormust vähendada ei oleks mõttekas.
Kokkuhoiukohti direktori sõnutsi praeguse eelarve juures ta ei näe, vajadused on alati
suuremad.
Töögraafiku koostamisel probleeme pole.
SUVEPERIOODIL on lasteaed SULETUD 23. juunist – 14. augustini.
Osa õpetajadest ja õpetajaabidest tuleb tööle 1. augustist, et tegeleda maja ettevalmistamisega
uueks õppeaastaks. Soovitav on ka uusi kasvandikke augustis lasteaiaga harjutama hakata.
Lasteaias töötab 0,1 kohaga logopeed (haridusministeerium on teinud vallavalitsusele
ettekirjutuse, et logopeedi töökoormust peaks suurendama). Logopeedilisele kontrollile

võetakse lapsi alates keskmisest rühmast ja logopeed valib lapsed, kes abi vajavad. Praegu on
direktori sõnul logopeedi töökoormus piisav, sest lapsed puuduvad palju.
Välja on kuulutatud konkurss MUUSIKAÕPETAJA koha täitmiseks - 0,3 kohta,
tööleasumine aeg on sept. 2011. a.
Lasteaias toimib ka TUGIISIKU süsteem keskendumisraskustega lapsele.
Kuna augustist 2011 tõuseb elektrihind, tuleb hoolekogul sügise esimesel koosolekul koheselt
üle vaadata TOIDURAHA maksumus.
Suvel läheb töösse USTEPROJEKT - ehk siis vahetatakse välja kõik nö. vanad uksed, kaasa
arvatud siseuksed.
Kultuuri- ja hariduskomisjoni liige Helju Paas soovitas välja vahetada/ ära võtta
avariivalgustid, mis põlevad ööpäevaringselt- ka öösiti on maja pidevalt valge. Kui palju tuleb
seetõttu lisa elektrikulu?
Samuti on probleemne köögi ventilatsioon, mis ei toimi. Direktor lasi teha uuringu ja selgus,
et ventilatsioonitorus on sodi ees ja see ei tööta. Kööki on paigaldatud valed häireandurid, mis
teatud toitude valmistamisel panevad andurid üürgama. Vaja oleks andureid, mis toimiks
kuumuse peale.
Direktor lubas elektriprojekti teostajatega ühendust võtta, et need probleemid kõrvaldataks.
Kultuuri- ja haridusekomisjoni liikmed tundsid huvi pidude korraldamise kohta lasteaia
ruumides ja ühiselt leiti, et pole eetiline pidada alkoholiga pidusid lasteaia ruumides, eriti
noortepidusid. Direktor selles probleemi ei näinud. Arutelu käigus otsustati teha järgmised
ettepanekud vallavalitsusele:
- alkoholiga pidusid lasteaia ruumides mitte lubada
- panna noortepidudele piirang kellaajaliselt
- tõsta saali ÜÜRI a) kuni 24.00 10 € tund
b) 24.0015 € tund
- lasteaia nõude ja köögi kasutamine ERITASU eest ja ainult koka kohalolekul!
- üüriraha/saadud tulu läheks otse sihtotstarbeliselt LASTEAIALE!
Välja vahetamist ootavad kõikide rühmade PADJAD!
2. JOOKSVAD KÜSIMUSED:
• LASTEAIA LÕPUPIDU
Tehti ettepanek lasteaia lõpupeo kuupäev varem paika panna, et vanemad saaksid oma
tegemisi planeerida. Vastus: lõpupeo kuupäev otsustatakse ühiselt mai keskel.

•

KOOLIVALMIDUSKAART

Direktor mainis, et koolivalmiduskaardi võib koostada ka kooli ettevalmistusklassi õpetaja.
Vastavasisulise korralduse peaks koostama vallavalitsus. Hoolekogu poolt tehti ettepanek

kaasata küsimuse otsustamisesse kooli algklasside sektsioon ja teemat ühiselt arutada ning
teha otsus.
•

LASTEAIA PÕHIMÄÄRUS

Hoolekogu saatis oma ettepanekud põhimääruse muutmiseks (punktid, mis puudutavad
hoolekogu) vallavalitsusele läbivaatamiseks ja kinnitamiseks sügisel. Siiani ei ole seda tehtud.
Direktor peab uurima, millal asi teostatakse.
•

FOTOGRAAF

Küsiti, miks pole sel aastal lasteaeda fotograafi kutsutud ja selgus, et Pildikompanii
fotograafiga ei olda rahul - väga ebameeldiv, lapsed kardavad.
Mari-Liis Tikerperi teatas, et tema on saamas projekti kaudu väga head fototehnikat, aga
praegu puudub selle teostamiseks omaosalus.
Tehti ettepanek Janne Juusele, et tema oma fotoaparaadiga pildistaks rühma ja seejärel on
fotosid võimalik netist alla tõmmata.
• ARVETE TASUMINE
Direktor kurtis, et temal puudub ülevaade, kes on lasteaiatasud maksnud ja kes mitte. Selle on
põhjustanud vallavalitsuse poolt väljastatavate arvete süsteem. Arvetele on märgitud nii
kommunaalmaksete kui ka lasteaiakulud. Arvete osalisel tasumisel ei saa teada, mille eest
inimene on maksnud. Kultuuri- ja hariduskomisjoni esinaine lubas asja vallavalitsusest
uurida.
• PALGATÕUS
Lasteaia direktor informeeris, et on esitanud vallavalitsusele avalduse palgatõusuks, kuna
praegune palk ei motiveeri enam nii suure koormusega töötama. Vajaka jääb ka tunnustusest
tehtud töö eest.
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