Hoolekogu töö aruanne
Hoolekogu koosolekud ja sisuline arutelu
Toimumise aeg

Osalejate arv

Koosoleku teemad

Vastuvõetud otsused

26.08.2014

5

Adavere PK sisehindamise
aruandele arvamuse andmine

Sisehindamise aruanne
tunnistati piisavaks

Tutvumine Adavere PK 2014/2015
a üldtööplaaniga

Hoolekogu liikmed
muudatusi ei teinud ja
pidasid aruannet
piisavalt heaks

Adavere PK arengukava
heakskiitmine

Hoolekogu liikmed jäid
sellega rahule

Liiklusnädalaga seonduvad
küsimused

1.koolinädalal aitavad
hoolekogu liikmed
reguleerida liiklust
ülekäiguradadel TallinnaTartu maanteel

Tutvumine Adavere PK tundide
jaotusega

Kõikidel õpetajatel on
anda 2-3 ainet.
Hoolekogu liikmed
leidsid, et eelarves ei ole
õpetajate pealt küll
võimalik kokku hoida

17.11.2015
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Murekohtadele viitamine:
Väikeklassi töökorraldus
Psühholoogi teenuse
korraldamine uuel, 2015.aastal
Tervisekaitseameti ettekirjutus
valgustatuse mõõtmiseks lasteaias

Põltsamaa vallavalitsusel
võtta võimalusel tööle
lasteasutusi teenindav
psühholoog
Tervisekaitseameti
ettekirjutuse täitmiseks
kaasata vallavalitsuse
ehitusspetsialist
tervisekaitsenõuetele
vastava valgustatuse
saavutamiseks lasteaia
ruumides

Puudumistest lasteaias
Õppekava uuendamisest

.Hoolekogu liikmed
tutvusid õppekava
uuendamise
juhendmaterjaliga

Eelarvest 2015.aastal

Hoolekogu liikmed olid
nõus direktori
ettepanekuga planeerida
lasteaia toitlustamise
peale 80% eelnevalt

planeeritud summast.
Järgmiseks
eelarveaastaks oleks vaja
toidurahade tõstmise
vajadust arutada kogu
valla koolide ulatuses, et
summa oleks ühesugune
kõikides koolides ja
lasteaedades.

26.01.2015
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Haldusspetsialisti vajalikkus koolis

Võimaldada Adavere PK
koosseisus
haldusspetsialisti
ametikoht ka
2015.eelarveaastal.

Hoolekogu tööplaani koostamine

Hoolekogu koostas ja
kinnitas 2014/2015 õa
tööplaani.

Lasteaia kollektiivpuhkuse aja
kinnitamine

Kokkuleppe tulemusena
jääb lasteaed suletuks
ajavahemikul 29.0631.07.2015.Direktor
esitab vastava taotluse
pidajale.

Lasteaia kodukorraga tutvumine

Hoolekogu kinnitab
„Adavere Põhikooli
lasteaia kodukorra“, mis
jõustub alates
1.septembrist 2015.a

Hoolekogu osalemine vastlapäeval
ning abi selle korraldamisel

Hoolekogu liikmed olid
nõus võimalusel osalema
ja aitama vastlapäeva
pereürituse läbiviimisel

Jooksvad küsimused: mõisamaja
katuse vahetus

Niipea kui koosolek
ehitustöödega
seonduvate osapooltega
on toimunud, annab
direktor sellest
hoolekogule teada ,
juhul kui
ümberkorralduste osas
on vaja lisaabi.

Hoolekogu osalemine kooli üritustes
Toimumise
aeg

Üritus

Osavõtjate
arv

Hoolekogu tegevus ürituse
läbiviimisel

1.koolinädal

Liiklusnädal

83

Liikluse reguleerimine Tallina –
Tartu maantee
ülekäigukohtadel

18.09.2014

Vanemate üldkoosolek

36

Hoolekogu tööst kokkuvõtte

tegemine
07.11.2014

Abiks isadepäeva korraldamisel koolis

83

Hommikutundide andmine
õpilastele

Öökooli korraldamine koolis

57

Külalisesinejate leidmine
öökooli kava sisustamiseks

Vastlapäeva korraldamine koolis

83

Võistluste-mängude
korraldamine

Talvise tervisenädala läbiviimisel kaasalöömine

26

Õpilaste saatjana väljasõidul
Kuutsemäele

26.05.2015

Tutipäev. Grillfest

83

Grillimine kogu koolile

21.23.08.2015

T.O.R.E-koolitus

5

Õpilaste saatjana

