
Mõniste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-5/1    

 

Koosolek toimus 07.02.2019.a. Mõniste Koolis  

Koosolek algas kell 17.00 ja lõppes kell 18.45 

 

Koosolekul osalesid : Helen Puusalu, Ave Maileht, Virve Tamm, Juta Kond, Inna Uus, Anett Kaupmees, Merike 
Nutt, Siiri Troska, Reet Võsu, Ave Kaupmees, Liili Maran, Katrin Roop, Kadri Giannakaina -Laube 

Külalised: Britt Vahter  (MTÜ Rõuge Kool), kooli direktor Maarika Niidumaa ja majandusjuhataja Merike 
Ruven 

Koosolekult puudusid: Helen Oppar 

Koosoleku juhataja: Helen Puusalu 

Koosoleku protokollija: Ave Maileht 

 

Päevakord: 

1. Mahetoitlustamise kogemustest Rõuge Põhikoolis 

2. Eelarvele arvamuse andmine 

3. Lasteaia turvalisuse tegevuskava 

4. Kooli päevakava 

5. Mõniste lasteaia 2019.a. suvine lahtiolek 

6. Informatiivsed küsimused 

 

I Mahetoitlustamise kogemustest Rõuge Põhikoolis 

Kogemusi oli kutsutud jagama MTÜ-st Rõuge Kool Britt Vahter.  Eesmärk on asendada kooli köögis kõik 
toiduained mahetootjatelt pärinevate toiduainetega. Vähemalt selles suunas liigutakse. Rõuge kool on 
detsembrist asendanud osad toiduained mahetootmise toiduainetega.  Projektiga minnakse edasi ja mõte on 
teistes Rõuge valla koolides samuti mahetoiduaineid kasutama hakata. Majandusjuhataja Merike Ruven tutvustas 
Mõniste kooli toiduainete päritolu - osad toiduained juba pärinevad kohalikelt tootjatelt. 

Toimus arutelu. 

 
II Eelarvele arvamuse andmine 

Eelarvest andis ülevaate Maarika Niidumaa. Riikliku rahastamise summad pole veel lõplikud ja direktor ei ole  
rahul valla eelarve projektiga, kuna on vähendatud tema sõnul töötasu realt summat nii kooli kui muusikapesa 
osas. Kooli poolt ettevalmistatud eelarve projektis oli arvestatud õpetajate (ka lasteaiaõpetajate) palgatõusuga. 



Toimus arutelu. Hoolekogu liikmed jäid arvamusele, et kuna esitatud eelarve materjalid on poolikud ja 
seletuskiri puudub, teha elektrooniline koosolek, kui direktor on selgitanud vähendatud eelarve ridu. 

Ettepanek: teha elektrooniline koosolek 11. veebruaril, kus toimub hoolekogu arvamuse andmine ettepanekutele 
Mõniste kooli 2019.a. eelarvesse.  

 

III Lasteaia turvalisuse tegevuskava 

Tegevuskavast andis ülevaate Maarika Niidumaa. Tegevuskava vaadatakse üle iga-aastaselt. Hoolekogu liikmed 
tegid muudatusettepanekuid –tähelepanekuid. 

Ettepanek: saata parandatud variant hoolekogu liikmetele 

 

IV Kooli päevakava 

Päevakava arutelu võeti teemaks, kuna üleriigiliselt on räägitud kooli päevakava muudatustest. Ettepanek on 
koolipäeva alguseks kell 9:00 ja lõuna pikkuseks 30 minutit. 
Toimus arutelu. Koolil pole veel hetkel kindlat seisukohta. Tullakse selle teema juurde tagasi, kui koolil on 
ettepanekuid. Hoolekogu liikmed on teema teatavaks võtnud. 
 
 
V Mõniste lasteaia 2019.a. suvine lahtiolek 
 
Plaanis on lasteaed sulgeda suvisel perioodil 01.07 – 04.08 suvepuhkuse ajaks.  
Kõik hoolekogu liikmed olid poolt. 
 
Ettepanek : sulgeda Mõniste lasteaed suvisel perioodil ajavahemikul 01.07 – 04.08.2019 
 
 
VI Informatiivsed küsimused puudusid 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja: Helen Puusalu                                                                           Protokollija: Ave Maileht 

 

 

 

 

 


