Põlva Lasteaed Pihlapuu

2018/2019 õa

HOOLEKOGU KOOSOLEK

Protokoll nr. 1
Põlva

05.11.2018

Koosolek algas kell 16.30, koosolek lõppes kell 17.45.
Juhatas: Kaire Hääl, Kaupo Kaskla
Võtsid osa: Heleri Puri, Maarja Vigel, Gerli Oberg, Kaupo Kaskla, Anne Niinepuu, Lauri
Linnus, Karin Mölder, Jaan Konks, Janika Usin, Kaire Hääl
Puudusid: Nele Risttee, Kadri Kiho, Diana Pavlov,
Päevakord:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Hoolekogu protokollija valimine.
Hoolekogu esimehe valimine.
Hoolekogu aseesimehe valimine.
Hoolekogu tööplaani koostamine.
Sõimerühma Kakuke laste arvu suurendamine.
Jooksvad küsimused.

Ühehäälselt otsustati teha valimised avalikud ja suuliselt.
1. Hoolekogu protokollija valimine
OTSUS : Hoolekogu protokollija Gerli Oberg
2.

Hoolekogu esimehe valimine

OTSUS: Hoolekogu esimees Kaupo Kaskla
2. Hoolekogu aseesimehe valimine
OTSUS: Hoolekogu aseesimees Jaan Konks
4.

Hoolekogu tööplaani arutelu ja ettepanekud

Järgmine koosolek toimuks detsembri alguses, sisehindamise aruande arutelu ja võimalusel
kooskõlastamine
Veebruaris-märtsis toimuks arengukava projekti arutelu ja võimalusel kooskõlastamine
Aprillis-mais vaadatakse üle ja tehakse ettepanekud õpetajate tunnustamiseks.
Septembris 2020.a eelarve projektiga tutvumine ja ettepanekute tegemine.
Vajadusel arutatakse tekkinud küsimusi jooksvalt, kutsutakse kokku hoolekogu erakorraline
koosolek või tehakse koosolekud elektroonilises vormis.

5.

Laste arvu suurendamine Kakuke rühmas.

Seoses avaldusega lasteaiakoha saamiseks tegi Kaire Hääl hoolekogule ettepaneku suurendada
Kakukese rühma laste arvu 15-ni.
OTSUS: Suurendada laste arvu Kakuke rühmas 15 lapseni.
6.

Jooksvad küsimused.

•

Perepäev13.11.18 Ootame kõiki osalema.

•
Lasteaias pildistamise hea tava. Tuletasime meelde ja jagame infot selle kohta, et
lasteaias tehtud pilte ei ole lubatud ilma kõikide osapooltega kokku leppimata postitada
sotsiaalmeediasse või jagada kolmandatele isikutele. Kõikidel hoolekogu liikmetel tuletada
seda enne jõulupidu meelde. Kaupo Kaskla saadab veel meeldetuletuskirja enne pidu.
•
SA Innove Rahvusvaheline heaolu ja alushariduse uuring. Lastead Pihlapuu nelja
rühma: Poku, Lotte, Mõmmi ja Muumi lapsed (15 last) osalevad rahvusvahelises 5-a laste
heaolu ja alushariduse uuringus. Osalevate laste vanemad on andnud nõuoleku.
•

Arutati parkimis teemat lasteaia ja kooli parklas.

•
Lepiti kokku, et hoolekogu liikmete e-posti aadresse ei avaldata lasteaia kodulehel. On
olemas üldine aadress kuhu võivad kõik vajadusel pöörduda, infot saab edastada rühmade
listide kaudu.

Järgmine koosolek toimub 10.12.2018, kell 16.30

Kaire Hääl
Kaupo Kaskla
Koololeku juhataja

Gerli Oberg
Koosoleku protokollija

