AVINURME LASTEAED „NAERULIND“ HOOLEKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 5 2013/2014 Õ-A
Kuupäev: 18.08.2014
Aeg: 17:30- 19:25
Koht: Avinurme lasteaed
Osavõtjad: Piret Haav, Lii Karro, Katrin Rosin, Agne Matso, Natali Strauss, Kaire
Kõrv, Toomas Tooming, Mari-Liis Renser.
Puudujad: Merje Roosvalt, Janne Juuse.

PÄEVAKORD:
1) Ülevaade lasteaia olukorrast
2) Hoolekogu koosseisu ülevaatamine
3) Jooksvad küsimused
Päevakorrapunkt nr. 1
Ülevaade lasteaia olukorrast
Koosoleku toimumise ajaks oli lasteaia 54-st kohast täis 50. 4 vaba kohta oli veel
Lepatriinude rühmas, mis sellest õppeaastast koosneb lastest, kes alustavad oma
lasteaiateed esmakordselt.
Sellel aastal alustas suvine lasteaed oma tööd 04.08.2014. Avatud oli koondrühm
suvist lastehoidu vajavatele lastele, mis osutus populaarseks. Keskmiselt oli rühmas 8
last päevas. Alates 18.08.2014 oli lasteaias avatud kaks rühma ja 21.08.2014 töötab
lasteaed täiskoormusel esmaspäevast reedeni 7.30 - 17.30.
Sellest õppeaastast puudub lasteaial majandusjuhataja. Tema tööülesanded on ära
jagatud lasteaia personali vahel.
Toitlustamist puudutavates küsimustes viiakse läbi proovikuu lasteaia- ja kooliköögi
ühise juhi alla viimiseks.
Hetkel on käimas lasteaias jooksvalt pisiremondid, mis ei sega lasteaia tööd.
Suuremat probleemi kujutab endast sügisene kütteperioodi algus, kus võivad ilmneda
küttesüsteemi lekked.
Eelarveliselt on lasteaia olukord korras, õppevahendid algavaks õppeaastaks
muretsetakse õppeaasta alguses.
Oma tööd jätkavad laste seas populaarseks saanud õhtused tasulised ringid.
Hoolekogu ettepanekuna kaalutakse tasuliste ringide hulka tuua logopeedi vastuvõtt,
kuna ravi vajavaid lapsi on palju. Hoolekogu poolt küsib Katrin valla sotsiaalnõuniku
käest täpsemalt logopeedi töökoormuse ja tasustamise kohta.
Algaval õppeaastal on lasteaial vajadus eripedagoogile ja tugiisikule.
Oma töölt lahkumise kohta andis hoolekogule teada lasteaia direktor Piret Haav.
Hoolekogu koosoleku toimumise ajaks ei olnud Vallavalitsus uue direktori
leidmiseks konkurssi veel välja kuulutanud.

Päevakorrapunkt nr. 2
Hoolekogu koosseisu ülevaatamine
Hoolekogu töö sujuvamaks jätkumiseks tegi lasteaia direktor ettepaneku hoolekogu
tuumiku säilitamiseks, täpne koosseis selgub peale rühmakoosolekutel toimuvat
hääletust.
Ettepaneku kohaselt ootavad lastevanemate seast tagasi valimist
2
hoolekoguliiget Krõllidest ja 2 hoolekoguliiget Pokudest, juurde on vaja 2 uut liiget
Lepatriinudest. Hoolekoguliige Agne ei soovinud järgmisest aastast hoolekogu tööst
enam osa võtta.
Päevakorrapunkt nr. 3
Jooksvad küsimused
➢ Lasteaia uue direktori valimine
Kuna lasteaia direktori ametikohta täitmiseks ei oldud konkurssi välja kuulutatud
ning 1. september lähedal, otsustas hoolekogu kirjutada Vallavalitsusele kirja, et
senine direktor Piret jääks kohusetäitjaks kuni uue direktori tööle asumiseni. Katrin
saadab hoolekogu poolt kirja võimalikult kiiresti.
➢ Tugiisik
Hoolekogu liige Katrin läks kevadel tugiisiku koolitusele ja tuleb uuest aastast
lasteaeda praktikale. Edasine tugiisiku töö sõltub vallast.
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