AVINURME

LASTEAED

„NAERULIND“
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KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 7 2012/ 2013 Õ.-A. 11.03.2013
Koht: Avinurme lasteaed
Algus: 17.30 lõpp: 19.00
Koosolekut juhatas: lasteaia direktor Piret Haav
Protokollis: Agne Matso
Koosolekust võtsid osa: liikmed Agne Matso, Mari-Liis Renser, Natalia Strauss,
Indrek Tarum, Kaire Kõrv, Merje Roosvalt, Janne Juuse, hoolekogu esimees Katrin
Rosin ning vallavalitsuse esindaja Mai Tooming
Puudus: Kalju Kukk

PÄEVAKORD:
1. Eelmise aasta eelarve täitmine.
2. Lasteaia osamaksu tõstmine.
3. Lasteaia suvine tööaeg.
4. Rahuloluküsitlus.
5. Jooksvad küsimused.

1. EELMISE AASTA EELARVE TÄITMINE
Lasteaia direktor Piret Haav tegi ülevaate lasteaia 2012. aasta eelarve täitmisest:
• tasuti Pria muusikariistade projekti omaosalus. Projekti raames osteti lasteaiale
ksülofon, kõlapulgad ja süntesaator;
• Krõlli rühma osteti diivan ja tugitoolid ja uued toidunõud;
• kõik lapsed said uued padjad;
• vahetati välja direktori arvuti, vana arvuti puhastati ja viidi Pokude rühma.
Avinurme Gümnaasium kinkis lasteaiale tööõpetuse tundides tehtud puust taburetid,
mida oli kokku seitse.
Hoolekogu kiitis möödunud eelarveaasta täitmise heaks.

2. LASTEAIA OSAMAKSU TÕSTMINE
Lasteaia osamaks on püsinud praegusel tasemel 2008. aastast. Avinurme Vallavalitsus
ootab hoolekogu ettepanekut lasteaia osamaksu tõstmiseks.
Otsus: Hoolekogu teeb ettepaneku Avinurme Vallavalitsusele lasteaia osamaksu
tõstmiseks 10- 12% võrra.

3. LASTEAIA SUVINE LAHTIOLEKU AEG
Hoolekogu otsusel töötab lasteaed kuni jaanipäevani so kuni 21.06.2013.
Lasteaed avatakse uuesti 21.08.2013.
Vastavalt lastevanemate huvile on lasteaed valmis avama koondrühma alates
05.08.2013.

4. RAHULOLUKÜSITLUS
Hoolekogu võttis vastu lasteaia direktori ettepaneku lisada rahuloluküsitlusele mõned
küsimused;
1. küsitluse käigus selgitada välja vajadus suvise koondrühma avamise
vajadusest alates 05.08.2013.
2. uurida välja lastevanemate teadmised hoolekogu töö kohta.

5. JOOKSVAD KÜSIMUSED
Vallavalitsuse esindaja Mai Tooming tegi hoolekogule ettepaneku välja selgitada kui
palju on Avinurme vallas lasteaia ealiseid lapsi.
Ettepaneku põhjuseks on välja selgitada kui palju on Avinurme vallas lapsi, kes võiks
ja tahaks käia lasteaias, aga teatud põhjustel ei ole see võimalik.
Otsus: Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepaneku panna kokku vastav nimekiri.
Hoolekogu otsustas avalikustada lastevanematele hoolekogu ja hoolekogu esimehe
meili aadressid, et lihtsustada lastevanemate pöördumist hoolekogu poole.
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