VALGUTA LASTEAED - ALGKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Valguta

11.09.2018.a. nr 1

Algus kell 17.00, lõpp kell 17.45

Koosoleku juhataja: Airi Tuulemets
Protokollija: Aili Tikk
Kutsutud: Kaja Lepik
Võtsid osa: Maarika Väärsi, Merit Liplap, Kristel Ilves, Piia Metsküla
Puudus: Tea Täkker

Päevakord:
1. Lasteaia toitlustamine
2. Lasteasutuse 2018/19 üldtööplaani tutvustus
3. Arvamuse avaldamine direktori vaba ametikoha konkursi läbiviimise korra kohta Elva
vallas
4. Info ja küsimused

1. Lasteaia toitlustamine
Ettekanne Kaja Lepik
Toidupäeva maksumus alates 01.09. on 1.80 €. Osalist maksmist ei toimu kogu vallas,
kasutusel on vajaduspõhine toetussüsteem. Avaldused esitada sotsiaalosakonda 20.
septembriks, vajadusel võetakse neid vastu ka aastaringselt
2. Õppeaasta tööplaan
Aasta teema - Eesti inimene
3. Arvamuse avaldamine direktori vaba ametikoha konkursi läbiviimise korra kohta Elva
vallas
Küsimusi ja ettepanekuid: komisjoni võiks kuuluda 4. liikmeks kooli esindaja (õpetaja või
kooli töötaja), ebaselge on tähtajaline direktori ametikoht, täpsustada võiks muud põhjust.
OTSUS: Kiita dokumendi eelnõu heaks. Direktor edastab otsuse ja küsimused Elva valla
HKOle.

4. Info ja küsimused
- 8. oktoobril kooli lastevanemate koosolek. Kooli lastevanemate esindajate valimine
- Järgmine hoolekogu koosolek novembrikuus. Hoolekogu esimehe valimine.
Sisehindamise aruandega tutvumine.
- Kristel Ilves: Valla kaasava eelarve raames on võimalik taotleda toetust 15 000€.
Meie asutuse kasutusala oleks kõrvalhoone sisustamine käsitööklassiks, saviahju ületoomine
Valguta seltsimajast, külalistetoa sisustamine.
- Merit Liplap: Suur liumägi väikestele lastele ohtlik.
Kaja Lepik: Väikestele lastele on olemas väike liuväli ja suure liuvälja juures on alati üks
täiskasvanu olemas.
- Merit Liplap: Pargis on väga ohtlikud suured ja vanad puud.
Kaja Lepik: Vallavalitsust on korduvalt teavitatud, et tellida audit ning vajalik hooldus.
Mänguväljakut me teisaldama ei hakka. Investeeringutesse on planeeritud lõkkeplatsile
piiratud pallimängu ala.
Maarika Väärsi: Samuti võiks olla jõuharjutuste pingid õuealale.
- Kristel Ilves: Kas ei ole plaanis lasteaias avada eraldi sõimerühm?
Kaja Lepik: Teema on olnud arutlusel, kuid kuna laste arvu ei saa ette planeerida, võib
juhtuda, et see jääb aasta-paariga tühjaks. Soovitan õpetajatel kasutada teisi ruume (lilleruum,
kunstiklass), et lapsi hajutada. Kahjuks neid võimalusi ei kasutata.
- Merit Liplap: PRIAlt on võimalus taotleda köögi- ja puuvilja toetust.
Kaja Lepik: Oleme toetust taotlenud juba aastaid, samuti piima ostmiseks.
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