HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1

08.10.2018
Väätsa Lasteaia koosolekute ruum
Algus: 17.00 ja lõpp: 18.15
Juhatas: Ulvi Hantson
Protokollis: Marja-Liisa Loitmets
Osalesid: Marja-Liisa Loitmets (Päevalilled), Maarja Ahveldt (Kaisukarud), Helena Pärn
(Kaisukarud), Marge Martjak (Päikesekiired), Talvi Kangro (Päikesekiired), Kadi Perillus
(õpetajate esindaja), Heigo Laaneoks (Türi valla esindaja) ning Ulvi Hantson (lasteaia direktor).
Puudus: Mesimummide esindaja (Evelin Puntso)
PÄEVAKORD
1. Kokkuvõte hoolekogu tegevusest 2017/18 õppeaastal
2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
3. 2018-2019 õppeaasta hoolekogu koosseisu kinnitamine, hoolekogu eesmärgi ja
tegevuste tutvustamine
4. 2018-2019 õppeaasta plaanid, tegevused, hoolekogu tegevuskava ja tööplaani arutelu ja
selle kinnitamine
5. Päevakorravälised küsimused ja muu info

1. Maarja Ahveldt tutvustas eelmise õppeaasta kokkuvõtet hoolekogu tegevustest
ning arutleti hoolekogu korraldatud isadepäeva, mis kõigile meeldis. Küsimusi
polnud.
2. Toimus hoolekogu koosolekute protokollija kokku leppimine ja esimehe ning
aseesimehe valimine. Hoolekogus on kokku 7 liiget+ direktor,
Otsustati: hoolekogu koosolekute protokollija 2018/2019 õppeaastal on Marja-Liisa Loitmets.
Valiti hoolekogu esinaiseks Maarja Ahveldt ning aseesinaiseks Marge Martjak.
3. Direktor tutvustas Väätsa Lasteaia uut põhimäärust. Samuti rääkis ta eelmise
õppeaasta hoolekogu ettepanekutest, mis sel õppeaastal võetakse arvesse, nt uus
mänguala õue, lasteaiast puudumise korral hommikul õpetaja teavitamine.
Arutleti lühidalt lasteaia eelarvet ning paluti hoolekogul esitada eelarve
ettepanekud 2020 aasta kohta kahe (2) nädala jooksul. Tutvustati hoolekogu
tegevusi ja võimalikke eesmärke.
4. Direktor tegi ettepaneku hoolekogule korraldada sel õppeaastal vanemate
rahulolu-uuringu küsimustikud.
Lühidalt tööplaan:
a) lastevanematele rahulolu-uuringud+küsimustikud hoolekogu poolt
b) ürituste tagasiside/ettepanekud lastevanemate poolt
c) arengukava ettepanekud (jaanuar 2019)

d) hoolekogu teeb tegevuse kokkuvõtte (mai 2019)
e) rahulolu-uuringute kokkuvõte (mai 2019)
Pakuti välja, et lasteaia õppekavasse võiks muudatusi teha ka hoolekogu.
5.
 Lühidalt tegi direktor ülevaate personali struktuurist, kuhu kuulub 19 töötajat ja
17 ametikohta. Uuest õppeaastast lisandub logopeedile 0,2 kohta, et tagada
lastele kooliks logopeediliselt õige kõne ja töötada rohkem lastega, kes vajavad
logopeedi abi rohkem. Praegu oli logopeedil 0,3 ametikohta. Logopeedi
ametikoha suurendamine on igati põhjendatud, kuna lastega tuleb juba kõne
arenedes tegeleda, mis tähelepanuta jättes võib koolis ja edasises arengus
probleeme tekitada.
 Lasteaia nimekirjas on 72 last – mesimummid 14 last; päevalilled 18 last;
kaisukarud 20 last; päikesekiired 20 last
 Tulemas on lasteaias koolitus 17.10 kell 17.30, kuhu kõiki oodatakse
 Marge Martjak tegi ettepaneku korraldada lasteaias täika, kus kõik soovijad
saaksid oma asju müüa. Eeldatavasti korraldatakse see kevadel. Samuti võib täika
korraldamise kohta küsida ka rahulolu-uuringu raames lastevanematelt, et näha
huvi olemasolu.
 Maarja Ahveldt küsis, kui tihti tehakse lasteaias “täi-kontrolli” ning mida selle
probleemiga saaks ette võtta. Tekkis arutelu. Kuna probleem täidega on igaaastane ja samuti ka koolis, siis mud ette võtta ei olegi kui saata koju laps, kellelt
leitakse täid, et hoida ära nende levikut teistele lastele. Samuti, kui on täidega
probleemid kindlatel peredel hooajati, siis teavitatakse sellest sotsiaalosakonda,
kes peab võimaldama täide tõrjeks vahendid. Samas tuli arutelust välja ka see, et
kui lapsevanem peale kammimise kõiki voodipesusid ja riideid läbi ei pese ja
kodus põhjalikku koristust läbi ei vii, siis ei olegi võimalik nendest korralikult
lahti saada, kuna ainuüksi pea kammimisest ja pesust ei piisa. Hoolekogu oli
samuti seisukohal, et saata koju laps, kellelt täid leitakse, et vanem saaks sellega
kohe tegelema hakata.
 Direktor selgitas Eliis´i programmiga tekkinud toidurahade valearvestust,
mistõttu tulevad oktoobris tasaarveldusega arved. Samuti tuleb igale lapsele 3 kuu
jooksul lasteaia arvele lisaks 1,40 eurot lapse kohta, mis katab ära jõulupaki
maksumuse, mille laps endale jõuluvanalt saab.
 Ilmselt jääb lasteaed suletuks ka 2019 aasta juulikuus, et saaksid puhata nii
lapsed, õpetajad kui kokk, koristaja jt.
 Märtsis 2019 võiks korraldada hoogtööpäevaku ja korrastada õueala.
 Mai 2019 tehakse hoolekogu tegevuse kokkuvõte
 Vajadusel võib kokku kutsuda erakorralise koosoleku või pidada
elektroonilist koosolekut ja muuta hoolekogu toimumise aega ja päevakorda.
Jooksvat infot vahetatakse emaili teel ning uued koosolekud hakkavad toimuma
algusajaga kell 17.30.
 Järgmine koosolek toimub jaanuaris 2019
Maarja Ahveldt
Hoolekogu esinaine

Marja-Liisa Loitmets
Protokollija

