Aruvälja lasteaed-algkooli hoolekogu protokoll nr. 1
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Päevakord:
1) Aruvälja Lasteaed-Algkooli hoolekogu esimehe ja aseesimehe valmine
2) Aruvälja Lasteaed-Algkooli olevik, tulevik
3) Muud küsimused

1. Aruvälja Lasteaed-Algkooli hoolekogu esimehe ja aseesimehe valmine
Hoolekogu arutleb, kes võiks olla uus esimees ja aseesimees. Ettepanek tehakse A.Alamaale
ja K.Mikkole, kuna nendel on eelnev kogemus liikmena hoolekogus. Toimub hääletus.
OTSUS
 Hoolekogu kinnitab uueks esimeheks Aare Alamaa ja aseesimeheks Kristiina
Mikko.
2. Aruvälja Lasteaed-Algkooli olevik, tulevik
A.Elend annab hoolekogule ja külalistele ülevaate Aruvälja lasteaed-algkooli 2015.a.
eelarvest. Eraldi on välja toodud tabelist, millised kulud puudutavad ainult lasteaed, millised
ainult kooli, millised neid mõlemaid.
Hoolekogu arutleb ja leiab, et rahalist kokkuhoidu kooli sulgemine endaga kaasa ei tooks. Ka
leiavad hoolekogu liikmed palju lisaväärtusi, miks ei tohiks kooli sulgeda. Plussidena tuuakse
välja kooli hea asukoht küla suhtes (lapsed saavad ise kooli ja koju), lastele on tagatud head
õpitingimused, klassis on vähe õpilasi ehk õpetaja jõuab individuaalselt kõigi õpilasteni.
J.Põldmaa annab ülevaate, mis on räägitud ja arutatud vallavolikogus seoses Aruvälja
algkooliga ning mida tooks kaasa kooli sulgemine. Ka annab ta näpunäiteid, mida saaks
hoolekogu ja algkool ise ära teha sulgemise vastu.
Hoolekogu
soovib
koostada
avalduse
Audru
valla
hariduskomisjonile
ja
majanduskomisjonile, kus tuuakse välja, miks ei olda kooli sulgemise poolt. Ka soovib
hoolekogu kooli sulgemise probleemi arutada 1.oktoobril toimuval Aruvälja Suurküla Seltsi
koosolekul.

J.Põldmaa teeb ettepaneku võtta arutellu ja küsida külaelanikelt nõu, et tõsta Kalevipoja
bussipeatused kooli juurde, kus oleks turvalisem bussi oodata.
S.Liivaru teeb ettepaneku, et hoolekogul võiks olla oma suletud grupp suhtlusportaalis
Facebook, kus saaks jooksvalt probleeme ja küsimusi arutada.
A.Elend teeb ettepaneku MTÜ loomiseks Aruvälja kooli juurde. Selle suureks plussiks oleks
projektide esitamise võimalus ja sponsorite otsimist kooli heaks.
Tehakse ettepanek et hoolekogu koosolekud võiksid olla avatud kõigile lastevanematele.
OTSUS







Hoolekogu on Aruvälja Algkooli kooli osa sulgemise vastu. Sellega seoses tehakse
avaldus Audru Valla haridus- ja majanduskomisjonile. Avaldust lähevad valda
esitama ja arutama kooli direktor A.Elend koos hoolekogu liikmete A.Alamaa ja
A.Nõmmega.
A.Alamaa küsib küla elanikelt 1.oktoober 2014 toimuval Aruvälja Suurküla
Seltsi koosolekul arvamust Aruvälja kooli saatuse suhtes ja mida arvavad
külaelanikud bussipeatuste tõstmisest kooli juurde.
S.Liivaru teeb hoolekogule Facebooki oma grupi.
A.Elend uurib võimalusi MTÜ loomiseks Aruvälja kooli juurde.
Hoolekogu koosolekud hakkavad olema avalikud, see tähendab, et kõik
lapsevanemad, kel soovi mingil teemal kaasa rääkida või on muresid saavad
koosolekul osaleda, välja arvata juhul kui hoolekogu ei otsusta kuulutada
koosolekut kinniseks. Enne koosoleku toimumist saadetakse lastevanematele
päevakord ja kutse. Hoolekogu liikmetel on koosolekul osalemine kohustuslik.
Samuti saadetakse hoolekogu protokollid kõigile lastevanematele e- maili teel 2
nädala jooksul peale koosoleku toimumist. Samuti on võimalik on tutuvuda
koosolekute protokollidega direktori kabinetis.

Hoolekogu järgmise koosoleku aja teatab hoolekogu esimees.

___________________________
Aare Alamaa
Hoolekogu esimees

______________________________
Sandra Bauer
Protokollija

