Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu aruanne
2015/2016 õppeaasta kohta

Mäksa Vallavolikogu 20.01.2014 määruse nr 2 „Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu moodustamise ja
töö kord“ § 11 alusel esitab hoolekogu esimees MAL-i lastevanemate üldkoosolekule hoolekogu
2015/2016 õppeaasta jooksul tehtud töö aruande.
Hoolekogu otsused on kättesaadavad Melliste Algkool-Lasteaia veebilehel www.melliste.ee
Enne 2015/2016 õppeaasta algust toimus Melliste Algkool-Lasteaias hoolekogu liikmete valimine ja
kohustuste määratlemine Melliste Algkool-Lasteaias ja Mäksa Vallavalitsuses, seoses osade liikmete
volituste lõppemisega.
2015 sügisel korraldas vanas koosseisus hoolekogu traditsioonilise õpetajate päeva ürituse Jaago
käsitöötalus Kuristal.
24.11.2015 kutsus MAL-i direktor Aivo Roonurm kokku 2015/2016 õppeaasta esimese koosoleku.
Päevakorras oli: 1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine. 2. Direktori informatsioon hoolekogu
otsuste täitmisest. 3. Arvamuse andmine MAL 2016.a eelarve projektile. 4. Lasteaiakohtade arvu
suurendamise võimalikkuse arutelu. 5. Lasteaialapse toidukulu päevamaksumuse muutmise otsustamine.
6. Arvamuse andmine MAL-i kooliõppekava muudatustele.
Otsustati: 1. Kinnitada MAL-i hoolekogu esimeheks Kristel Möller. 2. Kinnitada MAL-i hoolekogu
aseesimeheks Marit Paas. 3. Kiita MAL-i 2016.a. eelarve projekt heaks. 4. Teha Mäksa Vallavalitsusele
ettepanek laste arvu suurendamiseks Päikesejänkude ja Pähklikeste rühmades ühe lapse võrra, so kuni 19
lapseni. 5. Lapse päeva toidukulu maksumuseks 1,67 eurot. 6. Kiita heaks kooli õppekava muudatused. 7.
Seoses sellega, et lasteaias on praegu 4 liitrühma, millele on õigus lapsel vanuses 1,5 kuni lapse vanuseni,
kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, viia läbi uuring selgitamaks, millised ootused
lasteaiarühmade osas on lapsevanematel ja personalil. Milliseid rühmi (sõimerühm; kolme- kuni
kuueaastased; kuue- kuni seitsmeaastased ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi
lükatud; liitrühmad) ning millistel põhjustel eelistatakse. Kas ja milliseid muudatusi oodatakse.
Hoolekogu jätkas 2015/2016 õppeaastal järgmises koosseisus:
Kristel Möller – esimees, I kooliastme lastevanemate esindaja;
Marit Paas – aseesimees, II rühma lastevanemate esindaja;
Anu Kontro – kooli pidaja esindaja;
Marko Pärn – II kooliastme lastevanemate esindaja;
Marika Raud – I rühma lastevanemate esindaja;
Diana Viira – III rühma lastevanemate esindaja;
Evelin Vase - IV rühma lastevanemate esindaja;
Ivar Süld – kooli toetava organisatsiooni esindaja;
Koidula Vassil – õppenõukogu esindaja;
Marju Laanemäe – õppenõukogu esindaja.
07.12.-13.12.2015 elektroonilise koosoleku kutsus kokku hoolekogu esimees Kristel Möller. Päevakorras
oli: 1. MAL-i palgakorralduse põhimõtetele arvamuse andmine. 2. MAL-i hoolekogu moodustamise ja töö
korra muutmine. 3. MAL-i hoolekogu otsuse vormistamine. Otsustati: 1. Kiita MAL-i palgakorralduse
põhimõtete eelnõu (seisuga 11.12.2015) heaks. 2. Kristel Möller esitab Mäksa Vallavalitsusele ettepaneku

„Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu moodustamise ja töö korra“ muutmiseks. 3. Vormistada hoolekogu
otsused, arvamused, ettepanekud ja hinnangud protokollide lisadena otsustena.
28.04-05.05.2016 elektroonilise koosoleku kutsus kokku hoolekogu esimees Kristel Möller. Päevakorras
oli: 1. Arvamuse andmine kooli õppekava muutmiseks. Otsustati: 1. Nõustuda kooli õppekava muutmisega
4. jaos „Haridusliku erivajadusega õpilase õppekorralduse erisused“.
17.06-22.06.2016 elektroonilise koosoleku kutsus kokku hoolekogu esimees Kristel Möller. Päevakorras
oli: Hoolekogu esindaja määramine MALi direktori valimise komisjoni liikmeks. Otsustati: 1. Esitada
hoolekogu poolt komisjoni liikmeks määramiseks Anu Kontro.
Hoolekogu esimees on viibinud MAL-i aktustel, pöördudes tervitustega aktusel viibijate poole.
Hoolekogu esimees on osalenud lasteaia komplekteerimiskomisjoni töös mais 2016.a.
Hoolekogu esimees on osalenud kooli ja lasteaia vabade ametikohtade täitmiseks korraldavate konkursside
komisjoni töös veebruaris 2016.a ja juunis 2016.a.
Hoolekogu tegevused 2016/2017 õppeaastaks:
Uute hoolekogu liikmete valimine ja kohustuste määratlemine seoses osade liikmete volituste
lõppemisega;
MAL-i vabade ametikohtade täitmiseks korraldavate konkursside komisjoni töös osalemine;
Kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide läbivaatamine ja nendele arvamuse andmine või seisukoha
kujundamine;
Mäksa valla kooli- ja lasteaiaelu puudutavate õigusaktide eelnõude osas arvamuse andmine või seisukoha
kujundamine;
Hoolekogu koosolekud toimuvad 2016/2017 õppeaastal uue hoolekogu koosseisu poolt kokkulepitud
aegadel ning vastavalt vajadusele.

Aruande koostas Kristel Möller
MAL hoolekogu esimees
Mellistes, 19.09.2016

