AVINURME LASTEAIA „NAERULIND“ HOOLEKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Õ-A 2014/2015
Aeg: 22. september 2014, 17:30-19:05
Koht: Lasteaia saal
Osalejad: Sille Mesi, Katrin Rosin, Kristi Lõbu, Natali Strauss, Mari-Liis Renser, Heli Habakuk,
Piret Haav, Tiia Vabaorg, Kaire Kõrv, Toomas Tooming
Puudujad: Lii Karro
Kutsutud: vallavanem Aivar Saarela
PÄEVAKORD
1) Vallavanem Aivar Saarela selgitab lasteaia direktori valimist
2) Hoolekogu uue juhatuse valimine
3) Jooksvad küsimused
Hoolekogu koosolekule eelnevalt valiti rühmakoosolekutel uued liikmed järgmiselt:
• III rühmast, Lepatriinude lastevanematest – Sille Mesi ja Kristi Lõbu
• I rühmast, Pokude lastevanematest – Heli Habakuk
• Kokkuleppe korras jäi hoolekogusse II aiarühmast 3 lapsevanemat
Päevakorra punkt nr. 1
Vallavanema sõnavõtt
Vallavanem Aivar Saarela seletas hoolekogule lasteaia direktori valimise hetkeolukorda. Konkurss
kuulutati luhtunuks. Konkurssile kandideeris 2 tugevat kandidaati, mõlemat kutsuti vestlusele.
Teisipäeval hommikul üks kandidaatidest võttis oma avalduse tagasi. Hääletusel osales ainus
allesjäänud kandidaat, kes ei saanud vajalikke poolthääli kokku. Komisjon sai uuesti kokku
esmaspäeval ja otsustas Vallavalitsusele teha ettepaneku korraldada uus 10-ne päevane konkurss
ning levitada töökuulutust rohkem (õpetajateleht, valla ja lasteaia Facebooki lehekülg jms).
Valmiskomisjoni liikmed jäävad samaks ajasäästmise huvides. Katrin uuris, et kas kriteeriumitele
vastava kandidaadi tagasilükanud komisjon on ikka pädev, kuid vallavanem kinnitas, et komisjoni
muutmine ei ole mõistlik just ajakulu tõttu. Hoolekogu ja töötajad saavad valida uue esindaja
kiiremini ja see võimalus ka antakse. Uue konkurssi korraldamist otsustab Vallavalitsus järgmisel
koosolekul.
Piret rääkis hoolekogule ja vallavanemale Ettevõtliku kooli kontrollkäigust. Vaatlejad jäid nähtuga
rahule ning lasteaial on lootus saada järgmine tase, mille eest peab poole vähem maksma kui
praeguse eest. Kiideti ka hoolekogu, et protokollid korralikult valla kodulehel üleval on.
Aivar Saarela rääkis ka küttesüsteemide ja torude korrastamisest. Kooli võimla remondile kulus
vallal palju raha aga lasteaiaga tuleb nüüd ka tegeleda. Radikaid välja ei vahetata, pannakse
ventiilid vahele lihtsalt. Radika katted väga kallid.
Päevakorrapunk nr. 2
Hoolekogu uue juhatuse valimine
Kandidaadid esitati järmiselt:
Esinaine – Katrin
Aseesinaine – Mari-Liis
Valimise tulemused: Ühehäälselt valiti hoolekogu esinaiseks Katrin ja aseesinaiseks Mari-Liis.
Protokollijaks valiti Kristi.

Päevakorrapunkt nr. 3
Jooksvad küsimused
Logopeed
Logopeede endiselt vaid üks. Hakkab tööle oktoobrist. Töökoormus selgub kui on koolis ja lasteaias
lapsed üle vaadanud.
Ringid
Uuest aastast hakkavad eeldatavasti tegutsema järgmised ringid:
Kunsti/loovusring – juhendaja Riina Rannula
Inglise keel (koolieelikutele) – juhendaja Kristi Lõbu
Rütmika – juhendaja Sille Mesi
Tugiisik
Seoses erivajadusega lapsega I aiarühmas otsustas hoolekogu teha sotsiaalnõunikule kirja, et too
tuleks rühma last vaatlema ja otsustaks, kas on lapsele vaja igapäevast tugiisikut või ei. Hoolekogu
ettepanekul võiks tugiisik olla tööl õppetöö ajal (st hommiku poole 4 tundi), et õpetaja töö ning
laste õppetöö ei kannataks.
Otsus: Katrin kirjutab Tiinale kirja.
Köök
Varem väljakuulutatud proovikuu lasteaia ja kooli köögi ühise juhtimise alla panemiseks, ei toimi,
sest Jaana keeldus lasteaia köögiga tegelemast. Praegu koostab lasteaia kokk ise menüüd ja tellib
kaupa. Hoolekogu otsustas esitada vallavanemale sellekohase järelpärimise.
Otsus: Katrin kirjutab Aivarile kirja.
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