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Koosolekut juhatas Annely Kingo
Protokollis Kaire Kiivit




Koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed: Annely Kingo, Merle Timmo, Marika Linkrus,
Kati Niibo, Kärt Jürgens, Kaire Kiivit, Priit Annus.
Koosolekult puudus: Merle Jantson, Heiki Riives
Koosolekul osales: kooli direktor Ulla Orgusaar

Päevakord:
1. 2019/2020 õppeaasta plaanid koolis ja lasteaias
2. Tutvumine dokumendiga “Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks
korraldatava konkursi läbiviimise kord”
3. Jooksvad küsimused

1. 2019/2020 õppeaasta plaanid koolis ja lasteaias
Kuulati: Annely Kingo püstitas küsimuse uuel õppeaastal lasteaiarühmade suuruse kohta.
Kuulati: Ulla teatas, et väikesesse rühma on tulemas juurde veel 3 last sügisel ning väikeste osakaal
on rühmades suur. Ettepaek on moodustada sõimerühm
Otsustati: Päikeserühm muuta sõimerühmaks, mille suuruseks on kuni 16 last. Sõimerühma
laste vanus kuni 3 aastat.
Vikerkaarerühm muuta aiarühmaks , mille suuruseks on 20 last. Hoolekogu otsusega võib
suurendada rühma 4 lapse võrra.
Kuulati: Ulla tutvustas olukorda tulevasse 1. klassi tulevate laste osas. Tulemas on 1- 2 last. Kuigi
eelkoolis on 6 last, siis 1 laps jääb veel lasteaeda, 1 laps läheb Tõstamaa kooli, 1 laps kolib perega ära
ning 1 laps läheb Audru kooli.
Kuulati: Priit Annus mainis, et kui rohkem lapsi ei tule, tuleb moodustada liitklass.
Kuulati: Annely Kingo pakkus, et kuna eelkoolis on järgmisel aastal 10 last, annaks see võimaluse 1
aastaks eelklassi avada. Koolieelikud veedaksid ennelõunase aja kooliruumides kooliõpetajaga ning
suunduksid seejärel lõunauinakule ning ühtustele mängudele lasteaeda.

Otsustati: Hoolekogu ettepanekuga avada 2019/2020 õppeaastal klass koolieelikutele. Otsuse peab
heaks kiitma Pärnu Linnavalitsus.
Kuulati: Ulla Orgusaar palus infot ja otsust, kas kuu aega tagasi toimunud visiit tema poole 3
hoolekogu esindaja poolt oli hoolekogu liikmete otsus või lastevanemate eraviisiline pöördumine.
Kuulati: Annely Kingo selgitas, et põhiteemana toodi vestluses välja ürituste korraldamiste kord,
mis traditsioonilisest vormist on välja kasvanud.
Kuulati: Merle Timmo rõhutas, et 1. klassis tekitas vastukaja jõulupeo aegu külastatud Lottemaa
kallis hind.
Kuulati: Kati Niibo rõhutas, et kui küsitakse hinna või ürituse korraldamise kohta tagasisidet
vanematelt, ei tule see koheselt ning hiljem on ebaõiglane hakata nurisema kalli hinna üle.
Kuulati: Ulla Orgusaar rõhutas, et suured üritused sünnivad heast ideest ning alati neid ei tule kohe
ning sunniviisiliselt ei saa head asja teha. Samuti peavad õpetajad mõtlema programmi täitmisele, et
kevadel mitte hädas olla materjali läbimisega.
Kuulati: Kaire Kiivit tegi pakkumise kaasata ürituste korraldajale, kes seni on olnud 1 õpetajatest
kaasata ka 1 hoolekogu liige, kellel on oma klassist ka 2 liiget korraldusrühma valitud.
Kuulati: Annely Kingot, kes tutvustas põgusalt vanematekogu põhimõtet, mis on kasutusel Pärnu
Pöialpoisi lasteaias. Vanematekogu moodustavad rühma/klassi aktiivsemad lapsevanemad. Nemad
edastavad rühma/klassi mõtteid ning langetavad otsuseid oma rühma/klassi siseselt. Vanematekogu
esindaja kuulub hoolekogusse.
Otsustati: Visiit direktori juurde oli lapsevanemate eraviisiline mitte klassi- ja rühmaesindajate
seisukoht.
2. Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise
kord”.
Kuulati: Ulla Orgusaar tutvustas “Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks
korraldatava konkursi läbiviimise korda”.
Otsustati: Hoolekogu on dokumendiga tutvunud ning heaks kiitnud.
3. Jooksvad küsimused
Kuulati: Ulla Orgusaar teavitas, et koolil on eelmisest aastast eelarve ülejääk, millest 6000 eurot
pandi inventariks, 3000 eurot õppekäikudeks. Ülejäänu läheb aga uude õppeaastasse.
Kuulati: Ulla Orgusaar teavitas, et Keskkonnapäev toimuks perepäevana 4. mail, mille käigus
luuakse koolile juurdepääs mere äärde, toimuvad õpitoad ja mängud ning korrastatakse kooli ümbrus
või tuleb sellele leida veel teistsugune formaat.
Otsustati: Annely uurib Paikrest prügivarese kohta ning hoolekogu liikmed aitavad ideedega ning
teostusega.

Kuulati: Ulla Orgusaar teavitas Südamest Sinule ürituse kordaminekust ning et koguti 774 eurot.
Peale kontserti tehti veel 215 eurot ülekannetena annetusi lasteaialastele rahvariiete
valmistamiseks.
Kuulati: Ulla Orgusaar teavitas, et 14.06 (reedel) on kogu personal aastalõpu väljasõidul Ruhnu
saarel. Palutakse lastevanemate abi, et lasteaialapsed saaks hoitud.
Kuulati: Ulla Orgusaar teavitas, et lasteaed on suvel puhkusteks suletud 01.07-31.07.2019.
Otsustati: Kinnitada ajutine lasteaia sulgemine ajavahemikul 01.07.-31.07.2019.
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