
Mõniste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1 ; 12.03.2018 

 

Koosolek algas kell 17.00 ja lõppes kell 18.00 

 

Koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed: 

 Helen Oppar 

 Kristiina Piirjõe 

 Annika Ploom 

 Juta Kond 

 Inna Uus 

 Ave Maileht 

 Virve Tamm 

 Siiri Troska 

 Piia Kängsep 

 Helen Puusalu 

 Mailis Koger 

 

Puudusid: Merike Nutt, Katrin Roop, Kadri Giannakaina -Laube 

Koosolekul osales kooli direktor Maarika Niidumaa 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe valimine  

2. Lasteaia riskide hindamine 

3. Kokkuvõte hommikupudru proovinädalast  

4. 2018 a. kooli eelarve eelnõu 

5. Koolivaheajad 2018/2019 

6. Lasteaia 2018 a. suvine lahtiolek  

7. Informatiivsed küsimused  

 

I Hoolekogu esimehe valimine 

Juta Kond tegi ettepaneku valida uus hoolekogu esimees. Kandidaadiks esitati Helen Puusalu. Kõik liikmed olid 

nõus. Hääletamist ei nõutud. 

Otsus: kinnitada hoolekogu esimeheks Helen Puusalu 

II Lasteaia riskide hindamine 

Maarika Niidumaa tutvustas lasteaia turvalisuse tegevuskava.  

Hoolekogu liikmed on tutvunud lasteaia turvalisuse tegevuskavaga ja ettepanekud puuduvad 



III Kokkuvõte hommikupudru nädalast 

Kokkuvõtte esitas Maarika Niidumaa. Proovinädal toimus 13.-17. novembril 2017. Söömas käis kokku 27 last ja 

maksumuseks oli 0,38€, mis kulus ainult toiduainetele. Toimus arutelu.  

Ettepanek koolile:  koostada hommikusöögi hinnakalkulatsioonid  koos tööjõukuludega. Seejärel viia 

lastevanemate seas läbi küsitlus, et teada saada, kui palju kujunenud hinna korral oleks sööjaid juhul, kui vald 

kompenseeriks kulu ja juhul, kui lapsevanem peaks ise maksma. Hääletust ei nõutud. 

IV 2018a. kooli eelarve eelnõu 

Eelarve eelnõud tutvustas Maarika Niidumaa.  Täiendas vallavanem Mailis Koger. Kuna peale esimest lugemist 

volikogus on eelarve miinuses, tuleb teha korrektuure. 

Hoolekogu poolt kuulati ära. 

V Koolivaheajad 2018/2019 õppeaastal 

Kool on seisukohal, et jääda viiele vaheajale nagu on kehtestanud haridus- ja teadusminister. Toimus arutelu. 

Hoolekogu liikmed on nõus haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud vaheaegadega. Hääletust ei nõutud. 

VI Lasteaia 2018a. suvine lahtiolek 

Lasteaia poolt on ettepanek sulgeda 2018 a. suvisel perioodil 02.07 – 05.08 . Hoolekogu liikmed olid nõus antud 

ettepanekuga. 

Otsus: teha ettepanek Rõuge Vallavalitsusele sulgeda 2018a. suvel lasteaed 02.07 – 05.08.  Hääletust ei nõutud. 

 

VII Informatiivsed küsimused 

 

 Maarika Niidumaa – Rõuge Vallavalitsuse poolt korraldatakse uus hange õpilasliini teenuse osutaja 

leidmiseks, peab kool esitama piirkonna vajadusest tulenevalt oma arvamuse (et oleks õpilase sõbralik) 

 Mailis Koger – logopeedi teenuse vajadus, hetkel Mõniste koolis 17 last vajavad logopeedi abi. Toimus 

arutelu. Hoolekogu otsus: teha ettepanek Rõuge Vallavalitsusele moodustada Mõniste Koolis 

logopeedi ametikoht osalise tööajaga 

 Järgmine hoolekogu koosolek kokku kutsuda augustis. Kui vajadus, teha elektrooniline koosolek. 

 

 

 

Koosoleku juhataja: Helen Puusalu                                                                     Protokollija: Ave Maileht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


