Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu aruanne 2017/2018 õppeaasta

Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu esimees esitab hoolekogu 2017/2018 õppeaasta jooksul
tehtud töö aruande.
Hoolekogu otsused on kättesaadavad Melliste Algkool-Lasteaia veebilehel www.melliste.ee.
15.11.2017 koosoleku kutsus kokku MAL-i direktor Aile Kilgi.
Päevakorras: 1. Hoolekogu liikmed 2017/18 õppeaastal, protokollija valimine. 2. Arvamuse
andmine kooli õppekava muudatustele. 3. Arvamuse andmine MAL-i 2018.a. eelarve
projektile. 4. Kohapeal algatatud teemad (elektrikatkestused majas, valgustus pimedal
aastaajal spordiväljakul)
Otsustati: 1. Kinnitati hoolekogu uus koosseis; protokollijaks valiti Marju Laanemäe,
elektrooniliselt toimuvate koosolekute protokollijaks valiti Kristel Möller. 2. Kooli õppekava
muudatused kiideti heaks. 3. MAL-i 2018.a. eelarve projekt kiideti heaks. 4. Otsustati et
hoolekogu teeb Kastre Vallavalitsusele ettepaneku täiendavate vahendite eraldamiseks MAL-i
eelarvesse akulampide soetamiseks ja päikeseenergiaakudega valgustuse soetamiseks
spordiväljaku kelgumäe valgustamiseks.
Hoolekogu jätkas 2017/2018 õppeaastal järgmises koosseisus:
Kristel Möller – esimees, I kooliastme lastevanemate esindaja;
Diana Viira– aseesimees, IV rühma lastevanemate esindaja;
Sirje Jõgiaas – kooli pidaja esindaja;
Marko Pärn – II kooliastme lastevanemate esindaja;
Einari Luik – III rühma lastevanemate esindaja;
Kuldar Ivandi – II rühma lastevanemate esindaja;
Nelli Vassila – I rühma lastevanemate esindaja;
Ivar Süld – kooli toetava organisatsiooni esindaja;
Sirje Jugaste – õppenõukogu esindaja;
Marju Laanemäe – õppenõukogu esindaja.
13.12.2017-20.12.2017 elektroonilise koosoleku kutsus kokku Kristel Möller.
Päevakorras: 1. Arvamuse andmine kehalise kasvatuse ainekava muudatuste koha. 2.
Arvamuse andmine MAL-i palgakorralduse põhimõtete kehtestamise kohta. 3. Arvamuse
andmine sisehindamise korra muudatuste kohta.
Otsustati: 1. Kehalise kasvatuse ainekava muudatused kiideti heaks. 2. MAL-i
palgakorralduse põhimõtete eelnõu kiideti heaks. 3. Sisehindamise korra muudatused kiideti
heaks.
19.03.2018-27.03.2018 elektroonilise koosoleku kutsus kokku Kristel Möller.
Päevakorras: 1. Laste arvu suurendamine kõigis MALi lasteaia rühmades.
2. MAL-i põhimääruse muudatustele arvamuse andmine.
Otsustati: 1. Hoolekogu tegi Kastre Vallavalitsusele ettepaneku suurendada MALi kõigis
rühmades laste arvu 2 lapse võrra. Hoolekogu vaatab laste arvu uuesti üle 2018/2019
õppeaastal. MALi juhtkonnale tehti ettepanek regulatsiooni muutmiseks selliselt, et edaspidi
säiliks liitrühmades laste arv 18. Tegemist on liitrühmadega, lapsed igas rühmas vanuses 1,5

kuni 7.a. Seega 20 sedavõrd erinevas vanuses last rühmas on õppe- ja ka vabaajategevustes,
samuti müra osas koormav lapsele ja ka õpetajale.
2. MAL-i põhimääruse muudatuse kiideti heaks, hoolekogu palus juhtkonnal läbi arutada
kooli pidaja esindaja Sirje Jõgiaasa poolt failina esitatud ettepanekud ja sobivusel need
põhimäärusesse sisse viia.
Hoolekogu teised ülesanded
Hoolekogu esimees ja aseesimees osalesid MAL-i aktustel.
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 ka 2018/2019 õppeaastal hoolekogu poolt kokkulepitud
aegadel ning vastavalt vajadusele.
Aruande koostas Kristel Möller
MAL hoolekogu esimees
Mellistes, 30.05.2018.a.

