AVINURME LASTEAED „NAERULIND“ HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr. 4 2013/2014 Õ-A
Kuupäev: 14.05.2014
Aeg: 17:30-18:45
Koht: Avinurme lasteaed
Osavõtjad: Piret Haav, Lii Karro, Katrin Rosin, Merje Roosvalt, Natali Strauss, Kaire Kõrv, Janne
Juuse, Toomas Tooming, Mari-Liis Renser
Puudujad: Agne Matso
PÄEVAKORD:
1) Rahuloluküsitluse tulemused
2) Suvine lasteaed
3) Jooksvad küsimused
Päevakorrapunkt nr. 1
Rahuloluküsitluse tulemused
Koosoleku toimumise ajaks oli laekunud 28 ankeeti, 23 internetis ja 5 paberkandjal täidetut.
Kuna kõik arenguvestlused pole veel ära tehtud, siis on lootust saada vastuseid juurde.
Üldiselt oli tagasiside positiivne. Direkotor mainis, et kirja oli pandud ka häid ettepanekuid
lasteaia üldise olukorra parandamiseks. Hoolekogu arutas lähemalt järgmisi nimetatud
kitsaskohti
− Info liikumine: endiselt tulevad mõned üritused lapsevanematele üllatusena ja/või
jõuab info lapsevanemani liiga hilja. Hoolekogu tegi direktorile ettepaneku ka
majasiseste ürituste kava/teade varakult üles panna, et lapsevanem teaks lapse
selleks puhuks lasteaeda tuua. Uksele panna ürituse teade võimalikult vara, min 2
nädalat enne ürituse toimumist.
− Toit: Oli lapsevanemaid, kes leidsid, et toit võiks olla veelgi tervislikum. Direktor
kinnitas, et seda mainitakse igal aastal ja nad tegelevad pidevalt menüü
täiendamisega.
− Õuealal pole kasvatajad hajutatult: Endiselt on probleemiks, et kasvatajad kipuvad
õues olemise ajal kogunema ühte kohta ja osad lapsed jäävad tähelepanuta. Direktor
ütles, et kasvatajad peavad olema õuealal hajutatult ning ta tuletab seda ka pidevalt
kasvatajatele meelde.
− Lasteaia üritused: Seoses muusikaõpetaja lapsehoolduspuhkuse ja nüüdse
haiguslehel olemisega, pole lastel olnud võimalust esineda publiku ees. Pereüritused,
kus kõik saavad kaasa lüüa on küll toredad aga hoolekogu liikmed tegid ettepaneku
teha järgmisel õppeaastal ka traditsioonilisi eeskavaga pidusid.

Päevakorrapunkt nr. 2
Suvine lasteaed
Kuna rahuoluküsitlusest tuli välja, et on lapsevanemaid, kes vajaksid suvist lastehoiu teenust,
otsustas hoolekogu kirjutada Vallavalitsusele oma ettepanekuga kirja. Otsustati, et lasteaias
võiks alates 4. augustist olla avatud koondrühm. 2 kasvatajat ja kokk on selleks ajaks nagunii
tööl. Vajadusel võiks tõsta kaheks nädalaks söögiraha, et katta kulutusi. Katrin kirjutab
hoolekogu poolt Vallavalitsusele kirja.

Päevakorrapunkt nr. 3
Jooksvad küsimused
 Vald otsib tugiisikut
Vald otsib inimest, kes tahaks läbi käija tugiisiku koolituse, kuna üks koolitusega alustanu
sellest loobus.
 Järgmise aasta nimekiri
Hoolekogu liige Mari-Liis uuris palju on juba järgmiseks aastaks lasteaeda lapsi kirja pandud.
Direktor ütles, et kohti veel on aga II rühm (krõllid) on hetkel juba täis. Sõimerühma tuleb
palju päris pisikesi, alates 1,5 aastaseid. I rühma (pokud) tahetakse jälle jätta ainult
koolieelikutele aga see sõltub krõlli rühma laste vanustest.
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