Avinurme lasteaed „Naerulind“ hoolekogu koosoleku protokoll nr.1
2011/2012 õ.-a.
Koht: Avinurme lasteaed
Algus: 17.30 lõpp: 19.15
Koosolekut juhatas: hoolekogu juhataja Janne Juuse
Protokollis: Katre Mölder
Koosolekust võtsid osa: liikmed Mari-Liis Renser, Natalija Strauss, Indrek Tarum, Katrin
Rosin, Kaire Kõrv, Margot Haav ning lasteaia direktor Piret Haav
Puudus: vallavalitsuse esindaja Mai Tooming

PÄEVAKORD:
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Uue hoolekogu koosseisu juhatuse valimine
Hoolekogu tegevuse aluste tutvustamine
Ettepanekud eelarvesse
Jõulu-kommipakkide valimine
Jooksvad küsimused

1. HOOLEKOGU UUE KOOSSEISU JUHATUSE VALIMINE
•

•

Uue hoolekogu JUHATAJA kandidaatideks pakuti Janne Juuset ja Katrin Rosinat.
Toimus hääletus, mille tulemusena sai Janne Juuse 7 poolthäält. Juhataja
ASETÄITJAKS valiti Katrin Rosin.
Tehti ettepanek, et PROTOKOLLIJANA jätkaks Katre Mölder. Hääletuse tulemus:
kõigi liikmete poolthääled.

Otsus: Hoolekogu esimees: Janne Juuse
Hoolekogu esimehe asetäitja: Katrin Rosin
Protokollija: Katre Mölder
Vallavalitsuse esindaja määrab vallavalitsus.
2. HOOLEKOGU TEGEVUSE ALUSTE TUTVUSTAMINE
Kuulati lasteaia direktorit, kes tutvustas uutele liikmetele hoolekogu töö põhimõtteid.
3. ETTEPANEKUD EELARVESSE
•

•

Uuriti TURVAUSTE projekti teostatavust. Direktori sõnutsi pole saanud seda esitada,
sest ELEKTRIPROJEKTI aruanne on siiani tegemata ja seetõttu ei võeta ka uut
projekti vastu. Samas ei anna ka Päästeamet lasteaiale koolitusluba. Direktor lubas
asjade käiku kiirendada ja uude projektivooru projekti anda.
Eelnevatel hoolekogu koosolekutel on arutlusel olnud PATJADE väljavahetamise
teema. Siiani seda vahendite puudumisel tehtud pole. Direktor lubas aastalõpu seisuga
eelarve võimaluste piires seda teha või siis kindlasti järgmisel eelarveaastal.

•

•

14. oktoobrist hakkasid kehtima ka uued tervisekaitsenõuded. Lasteaias toimunud
erinevad koolitused on toonud välja ka kitsaskohti, millele kindlasti peab tähelepanu
pöörama. Näiteks sõimerühmast evakuatsioon. Vajalik oleks väljapoole akna alla
kinnitada redel, mida mööda saaks toimuda evakueerimine sõimerühma ruumidest.
Töö järgmisel aastal kindlasti ära teha!
Direktor koostab lähiajal eelarve projekti ning hoolekoguga koos saab seda veel
arutada ja teha täiendavaid ettepanekuid.

4. JÕULU-KOMMIPAKKIDE VALIMINE
Direktor andis liikmetele tutvumiseks erinevate magusatootjate katalooge. Pika arutelu
tulemusena valiti lõpuks „Kalevi“ jõulukataloogist pakk nr. 8 maksumusega 2,71 €
5. JOOKSVAD KÜSIMUSED
•
•

•
•

Küsiti RINGIDE TÖÖ käivitumise kohta. Toimivad spordi-, loovuse- ja rütmikaring.
Teistesse väljapakutud ringidesse polnud piisavalt soovijaid või ei leitud juhendajat.
Üks lapsevanem tundis huvi, miks lubatakse lapsi lasteaia õuealal puude otsa turnimariided on vaigused jms. Kasvatajad tõstatatud küsimuses probleemi ei näinud - kogu
lasteaia toimimise vältel on lapsed seda teinud ja vanematele on palve leida lastele
õuesoleku ajaks riided, millega laps saaks vabalt tegutseda!
Jõulukohvik tuleb ka sel aastal. Hoolekogu ettepanek oli, et see võiks olla avatud
pikemalt – ühest päevast jääb väheseks!
Küsiti, kas POKUDE rühmas on ikka õige arv lapsi? Direktori sõnutsi on nimekirjas
22 last, nendest 16 on kooliminejad ja üks laps käib osaajaga (lõunani). Probleem on
nii suure hulga laste koostoimimises - lärm, keskendumisraskused jne.
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