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Koosoleku algus: 18.15, lõpp kell 20.05
Juhataja: esimees Helin Metsatalu
Protokollija: Mari-Ann Vinkler

Osavõtjad: Helin Metsatalu, Mari-Ann Vinkler, Sirje Maala, Tiit Grinfeld, Reet Ernits, Vitali Zapletnjuk,

Kutsutud: Illuka Kooli direktori kohusetäitja - Anneli Dietrich, Illuka Kooli õppealajuhataja – Heli Ekštein, Illuka
vallasekretär – Tairi Hütt.
Puudus: Monika Tinno
PÄEVAKORD:
Olukord koolis, lasteaias
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Lastevanemate koosolekud

Hoolekogu koosoleku protokollid
Kooli ja lasteaia koduleht

Lasteaia sisekorra eeskirja uuendamine

Lasteaia ja kooli rahulolu küsitluse tulemused (Innove)
Hommikusöök koolis

Karin Tartlani avaldus hoolekogule

Lasteaia sisehindamise arutelu (2013.a -2016.a)

10.  Kurtna noortekeskuse juhataja avaldus
11.  Hoolekogu sekretäri M.Tinno avaldus
12.  Muud küsimused

1.Sirje Maala, Heli Ekštein ja Anneli Dietrich tegid ülevaate koolis/lasteaias toimuvast. Koolil hetkel pooleli kaks
olulist konkurssi - kooli direkori ja huvijuhi kohtadele.
Hoolekogu võttis kokkuvõtted teadmiseks.

2.Lastevanemate kooslek kutsutakse kokku uue direktori valimisega. Hetkel ei näinud vajadust ei kooli, ei
lasteaia juhtkond.
Hoolekogu võtttis info teadmiseks.

3. Hoolekogu esimees tegi ettepaneku muuta hoolekogu protokollid otsuse - põhiseks. Kõik hääletasid selle poolt.
Hoolekogu koosolekud protokollitakse edaspidi ainult otsusepõhiselt.

4.Kooli ja lasteaia kodulehed ei toimi hetkel täies ulatuses (pildigaleriid ei tööta, lingid ei avane,jne). Seoses
valdade ühinemisega, muutuvad ka kodulehed.

Hoolekogu võttis info teadmiseks.

5.Lasteaia sisekorra eeskirja uuendamine. Lasteaia juht Sirje Maala saadab uued sisekorra eeskirjad hoolekogule
tutvumiseks ja uuendamiseks.
Hoolekogu jääb uut eeskirja ootama, et kinnitada muudatused.

6.Innove rahulolu küsitluse tulemused on saabunud vaid põhikooli osast, lasteaia kokkuvõtteid ei ole Innove
esitanud. Heli Ekštein tutvustas hoolekogule tulemusi. Lasteaia tulemused esitletakse Sirje Maala poolt järgmisel
hoolekogu koosolekul.
Hoolekogu võttis tulemused teadmiseks.

7.Hommikusöök koolis. Kuna eelmisel küsitlusel vastas ainult 5 lapsevanemat, siis kool korraldab uue küsitluse.
Kui huvilisi on - jätkab kool hommikusöögi pakkumisega.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.

8.K.Tartlani avaldus hoolekogule - Lasteaia juhataja Sirje Maala tegi ettepaneku lahendada K.Tartlani avaldus
omapoolse ettepanekuga Illuka Vallavalitsusele ja kooli direktori kt. Anneli Dietrichi poole.
Hoolekogu kiitis Sirje Maala ettepaneku heaks, ning ettepanek edastatakse Anneli Dietrichile.
9.Lasteaia sisehindamise kinnitamine - aastatel 2016-2017.a

Hoolekogu kinnitas lasteaia sisehindamise raporti 2016-2017.a kohta.

10. Kurtna Noortekeskuse juhataja avaldus koolile ja hoolekogule- otsustati kutsuda kokku ümarlaud leidmaks
lahendust.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.

11. Monika Tinno avaldus astuda tagasi hoolekogu sekretäri kohalt. Hoolekogu peab valima enda seast uue
sekretäri. Sel korral protokollib koosolekut Mari-Ann Vinkler.
Hoolekogu valib uue sekretäri järgmisel hoolekogu koosolekul.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub Jaanuar 2018.a.

Hoolekogu esimees
Helin Metsatalu

/allkirjastatud digitaalselt/

Mari-Ann Vinkler

/allkirjastatud digitaalselt/

