PAISTU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Sultsi

07. veebruar 2022 nr 1-4/2

Algus 17.00, lõpp 18.05
Koosolek toimus veebikeskkonnas Google meet.
Juhataja: Merike Kald
Protokollis: Kati-Katri Koppel
Võtsid osa: Kairi Luik, Pille Jürimäe, Triin Vaiksoo, Merilin Alekõrs, Mirell Jakobson
Puudusid: Liisa Kaasik, Jane Kangur, Jaanus Kaasik, Piret Sauks, Toomas Triksberg
Kutsutud: Merike Kald (direktor)
Jane Kangur ja
PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu esimehe valimine
Merike Kald
2. Paistu Kooli lasteaia kodukorra kinnitamine
Merike Kald
3. Paistu Kooli lasteaia tegutsemine 2022. aasta suveperioodil
Merike Kald
4. Paistu Kooli katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine
Merike Kald
5. Paistu Kooli ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitamine Merike Kald

PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu esimehe valimine

Merike Kald

KUULATI: Hoolekogul vaja valida uus esimees, sest eelmine esimees on liikmete seast
välja arvatud.
ÕIGUSLIK ALUS:
Koolieelse lasteasutuse seadus
§ 24. Hoolekogu
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
§ 73. Hoolekogu
(9) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 18 „Hoolekogude moodustamise kord ja
töökord“
§ 16. Hoolekogu töö korraldamine
(1) Hoolekogu valib enda hulgas esimehe, aseesimehe ja sekretäri.
OTSUS 1: Hoolekogu esimehe kandidaadiks seati üles komisjoni liige Merilin Alekõrs.
Merilin Alekõrs valiti uueks hoolekogu esimeheks 6 poolthäälega.

PÄEVAKORD:
2. Paistu Kooli lasteaia kodukorra kinnitamine

Merike Kald

KUULATI: Eraldi dokumendina kaasas lasteaia kodukord. Palun lugeda ja kõik ettepanekud
on oodatud. Põhilised muudatused on seotud valla kordade muutustega. Kodukorras
planeeritud muudatused punasega.
ÕIGUSLIK ALUS:
Koolieelse lasteasutuse seadus
§ 92. Kodukord
(1) Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse
hoolekogule.
OTSUS 2: Vaadata üle, kas kuskil on fikseeritud koolieelikute lasteaia kasutamine
suveperioodil. Ettepanek hoolekogu poolt on, et vähemalt augustikuu saaksid lapsed
enne kooli puhata.
PÄEVAKORD:
3. Paistu Kooli lasteaia tegutsemine 2022. aasta suveperioodil

Merike Kald

KUULATI: Hoolekogu kinnitab lasteaia suvise tegutsemise, ehk millal on avatud ja millal
suletud. Lasteaed teeb koostööd naaberlasteaedadega, et me kõik koos suletud ei oleks ja
lapsevanemale oleks tagatud vajadusel lasteaiakoht ka suvel. Koostööd teeme kindlasti
Ramsi ja Viiratsi lasteaedadega.
Lasteaedade suvine kollektiivpuhkus:
•

Paistu lasteaed suletud 20.06 – 15.07

•

Ramsi lasteaed 18.07 – 12.08

•

Viiratsi lasteaed 11.07 – 31.07

ÕIGUSLIK ALUS:
Koolieelse lasteasutuse seadus
§ 19. Lasteasutuse tööaeg
(1) Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab valla- või linnavalitsus
hoolekogu ettepanekul.
OTSUS 3:.Paistu Lasteaed on suletud suveperioodil 20.06 - 15.07.2022.
4. Paistu Kooli katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Merike Kald

KUULATI: Detailplaneeringu tutvustamine.
Viljandi vald on vastu võtnud Paistu Kooli katastriüksuse detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga on planeeritud lahendada ruumipuudus lasteaias ja koolis, staadioni
renoveerimine, parkimiskohtade puuduse likvideerimine ja õuealale õppijatele
tegeluskohtade loomine.
Eraldi manusena kaasas kaks joonist.

OTSUS 4: Informatsioon võeti teatavaks.
PÄEVAKORD:
5. Paistu Kooli ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitamine

Merike Kald

KUULATI: Ventilatsioonisüsteemi ehitamise tutvustus.
Paistu Kooli ventilatsioonisüsteemi projekteerimine on lõppenud, ehitushange on lõppenud.
Kevadel 2022 algavad ventilatsiooniehitustööd.
Ehituse hanke võitja: Kamo Ehitus OÜ (registrikood 14056984).
OTSUS 4: Informatsioon võeti teatavaks.

Muud küsimused:
Lasteaia esindaja – kas on võimalik leida lahendus sagedastele elektrikatkestustele. Kas kool
saab kasutada elektrigeneraatorit, et lasteaed saaks elektrikatkestuse korral edasi tööd teha?
Direktor Merike Kald – seda võimalust peab uurima, kas saab osa maja elektrisüsteemist
generaatori toitele ümber lülitada. Elektrikatkestuse kõige suurem mõju on talvel kooli
küttesüsteemile ja veesüsteemile, mis ilma elektrita ei tööta.
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