AVINURME LASTEAED „NAERULIND“ HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL NR. 1 2013/2014 Õ-A.
Koht: Avinurme lasteaed
Kuupäev: 16.12.2013
Aeg: Algus 16:30, lõpp 17:50
Koosoleku juhataja: Piret Haav
Protokollija: Katrin Rosin
Osavõtjad: Janne Juuse, Lii Karro, Katrin Rosin, Piret Haav, Mari-Liis Renser, Natali Strauss
Puudujad: Merje Roosvalt, Kaire Kõrv, Agne Matso, Vallavalitsuse esindaja (koosoleku toimumise
ajaks valimata)
 Rühmakoosolekul valiti uueks hoolekogu liikmeks Lii Karro (I rühm, Pokud).
 Maili teel valis hoolekogu jõuluks kommipaki. Valituks osutus Kalevi kommipakk
„Jõulusaladus – Päkapikk sussiga“, kaaluga 300 g ja hinnaks € 2,30 (km-ta).
PÄEVAKORD:
1. Sisehindamise aruande kooskõlastamine
2. Riskianalüüs
3. Isadepäeva pidu
4. Jooksvad küsimused

PÄEVAKORRAPUNKT nr. 1
SISEHINDAMISE ARUANDE KOOSKÕLASTAMINE
Lasteaia direktor Piret Haav saatis sisehindamise aruande eelnevalt maili teel hoolekogu liikmetele
tutvumiseks. Aruanne läheb valda kinnitamisele ja siis pannakse valla kodulehele üles, et
Haridusministeerium seda vajadusel lugeda saaks.
Hoolekogu tegi ettepanekuid parenduspunktide osas järgmiseks sisehindamise perioodiks 2013-2016
järgnevalt:
1.

2.

3.

4.

Strateegiline juhtimine
 Koostöö jätkamine kohalike MTÜ’de, ettevõtete ja ettevõtjatega.
 KOV kaasabil investeeringud – uuendamist vajaksid: vee- ja soojustussüsteemid,
pesemisruumid, õueala (aed ja asfalt).
Personalijuhtimine
 Kasvatajate motiveerimine osalema enamatel konkurssidel.
 Abipersonali töövahendite kaasajastamine (kööki oleks vaja uut mikserit ja sobilikku
nõudepesumasinat).
Koostöö huvigruppidega
 Tihendada koostööd lapsevanematega (k.a vanaemad-vanaisad)
 Kogukonna kaasamine lasteaia tegevustesse.
Õppe- ja kasvatusprotsess
 Uue rahuloluküsitluse koostamine.





Toimiv eelkool.
Suvise lastehoiu võimalus.
Huvitegevuse arendamine (sh sporditarvete baas)

OTSUS: Piret Haav saadab sisehindamise aruande peale parenduspunktide lisamist valda
kinnitamisele.

PÄEVAKORRAPUNKT nr. 2
RISKIANALÜÜS
Hoolekogu vaatas üle riskianalüüsi. Parandusi ei tehtud.
OTSUS: Riskianalüüs on hoolekoguga kooskõlastatud.

PÄEVAKORRAPUNKT nr. 3
ISADEPÄEVA PIDU
Lastevanemate kaebuste tõttu soovis hoolekogu selgitust isadepäeva peo kohta. Lasteaia direktor
Piret Haav selgitas, et pahameele tekitas kutsutud külalise rahanõue. Külalisega oldi eelnevalt kokku
lepitud, et lasteaed tasub pärast pidu aga vaatamata sellele, küsis külaline peo ajal lastega ja isadega
koos meisterdatud meenete eest raha.
Teine probleem oli laste käitumine. Kuna oksjon venis pikaks siis lapsed tüdinesid ära ja hakkasid ringi
jooksma. Lasteaia personal lubas sellega järgmisel korral arvestada.

PÄEVAKORRAPUNKT nr. 4
JOOKSVAD KÜSIMUSED


Krõllide (II rühm) abikasvataja asendaja kõnepruuk

Hoolekogu liikmel oli kaebus Krõllide abikasvataja asendaja keelekasutuse osas, mis ei ole lastele
sobilik ning lausa vulgaarne. Direktor lubas töötajale noomituse teha ja asjaga tegeleda.


Krõlli rühmas 1 käitumishäiretega laps

Krõlli rühmas on 1 käitumishäiretega laps, kellega tegelemine jätab teised lapsed kasvataja
tähelepanust ilma. Lasteaia personal on probleemist teadlik ja juba asja ka sotsiaaltöötajaga
arutanud. Lapsevanem käis ka nõustamisel. Üheks võimalikuks lahenduseks oleks määrata lapsele
tugiisik.


Huviringid

Varem arutatud robootikaringi ei tule, sest juhendajal pole aega. Küll aga alustab jaanuarist inglise
keele ring. Juhendajaks Kristi Lõbu.



Kodukorra ja valla pool esitatud arvete erinevused

Lasteaia kodukorras on märge, et lasteaia tasu peab olema makstud kuu 20. kuupäevaks aga valla
poolt esitatud arvetel on maksetähtaeg varasem (tavaliselt kuu 13.-14.). Piret lubas seda uurida ja
vajadusel muuta kodukorda.


Lasteaed jõuluajal (23. dets – 1. jaan)

Piret küsis hoolekogu arvamust pühade aegse lasteaia lahtioleku aegade osas.
OTSUS: Hoolekogu tegi ettepaneku hoida töös valverühm.


Järgmine hoolekogu koosolek

Järgmine hoolekogu koosolek toimub jaanuaris, siis kui on valitud (ja kinnitatud) Vallavalitsuse
esindaja lasteaia hoolekogus. Jaanuari koosolekuks pandi paika järgmised punktid:




Rahulolu küsitluse muutmine
Eelkool
Hoolekogu juhatuse valimised

Koosoleku juhataja:
Piret Haav

Protokollija:
Katrin Rosin

