Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu aruanne
2016/2017 õppeaasta
Mäksa Vallavalitsuse 15.12.2015 määruse nr 5 „Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu moodustamise ja
töö kord“ § 11 alusel esitab hoolekogu esimees MAL-i lastevanemate üldkoosolekule hoolekogu
2016/2017 õppeaasta jooksul tehtud töö aruande.
Hoolekogu otsused on kättesaadavad Melliste Algkool-Lasteaia veebilehel www.melliste.ee.

14.11.2016 koosoleku, so õppeaasta esimese, kutsus kokku MAL-i direktori kt Aile Kilgi.
Päevakorras: 1. Hoolekogu aseesimehe valimine. 2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele.
3. Arvamuse andmine lasteaia kodukorra muudatustele. 4. Arvamuse andmine MALi 2017.a eelarve
projektile. 5. MALi arengukava ettevalmistamise staadiumis ettepanekute esitamine.
Otsustati: 1. Kinnitada MAL-i hoolekogu aseesimeheks Diana Viira. 2. Kiita heaks kooli kodukorra
muudatused ja lubada muudetud kodukorra kehtestamine. 3. Kiita heaks lasteaia kodukorra
muudatused ja lubada muudetud kodukorra kehtestamine. 4. Kiita heaks MAL-i 2017.a eelarve projekt.
5. MAL-i arengukavasse viia sisse hoolekogu poolt esitatud parandusettepanekud.
Hoolekogu jätkas 2016/2017 õppeaastal järgmises koosseisus:
Kristel Möller – esimees, I kooliastme lastevanemate esindaja;
Diana Viira– aseesimees, IV rühma lastevanemate esindaja;
Anu Kontro – kooli pidaja esindaja;
Marko Pärn – II kooliastme lastevanemate esindaja;
Einari Luik – III rühma lastevanemate esindaja;
Gerda Raudsepp – II rühma lastevanemate esindaja;
Nelli Vassila – I rühma lastevanemate esindaja;
Ivar Süld – kooli toetava organisatsiooni esindaja;
Sirje Jugaste – õppenõukogu esindaja;
Marju Laanemäe – õppenõukogu esindaja.

20.04.2017 koosoleku kutsus kokku Kristel Möller.
Päevakorras: 1. Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra
kehtestamine. 2. Lasteaialapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine. 3. Kooli ja lasteaia menüü osas
arvamuse andmine. 4. Melliste Algkool-Lasteaia veebilehe arendamise osas ettepaneku esitamine. 5.
Informatsioon.
Otsustati: 1. Kehtestada pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord. 2.
Lasteaialapse toidukulu päevamaksumus on 1,67 eurot. 3. Kiita heaks senine menüü soovitusega
vaheldada prae puhul lisandit (riis, tatar, pasta jms). 4. Soovitada MAL-i veebilehe uuendamine esimesel
võimalusel ette võtta.
01.06.2017 koosoleku kutsus kokku Kristel Möller.
Päevakorras: 1. MAL-i rahuoluküsitluste kokkuvõtete esitamine hoolekogule. 2. Informatsioon ja
kohapeal algatatud teemad.
Otsustati: 1. Kiita heaks läbiviidud küsitlus. Hoolekogu soovitas küsitluse edastada listide kaudu
lastevanemateni ja teha lastevanematele ettekanne sügisesel lastevanemate koosolekul. Hoolekogu
soovitab küsitlust korrata kolme aasta pärast.

Hoolekogu teised ülesanded
Hoolekogu esimees on viibinud MAL-i aktustel, pöördudes tervitustega aktusel viibijate poole.
Hoolekogu esimees osales lasteaia komplekteerimiskomisjoni töös mais 2017.a.
Hoolekogu esimees osales kooli ja lasteaia õpetajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldatud
konkursi komisjoni töös juunis ja augustis 2017.a.
Hoolekogu tegevused 2017/2018 õppeaastaks:
Hoolekogu liikmete valimine ja kohustuste määratlemine;
MAL-i vabade ametikohtade täitmiseks korraldavate konkursside komisjoni töös osalemine;
Kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide läbivaatamine ja nendele arvamuse andmine või seisukoha
kujundamine;
Omavalitsuse kooli- ja lasteaiaelu puudutavate õigusaktide eelnõude osas arvamuse andmine või
seisukoha kujundamine;
Hoolekogu koosolekud toimuvad 2017/2018 õppeaastal hoolekogu poolt kokkulepitud aegadel ning
vastavalt vajadusele.

Aruande koostas Kristel Möller
MAL hoolekogu esimees
Mellistes, 07.09.2017.a.

