HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2

21.01.2019
Väätsa Lasteaia koosolekute ruum
Algus: 17.30 ja lõpp: 19.00
Juhatas: Ulvi Hantson
Protokollis: Marja-Liisa Loitmets
Osalesid: Marja-Liisa Loitmets (Päevalilled), Maarja Ahveldt (Kaisukarud), Marge Martjak
(Päikesekiired), Evelin Puntso (Mesimummid), Lauri Such (Mesimummid), Kadi Perillus
(õpetajate esindaja), Heigo Laaneoks (Türi valla esindaja) ning Ulvi Hantson (lasteaia direktor).
PÄEVAKORD
1. Vorm 17 tagastamine
2. Lastevanemate rahulolu-uuring
3. Suvine lahtiolek (juuli puhkuste aeg)
4. Bill Me
5. Muud küsimused

1. Vorm 17 tagastamine ehk hoolekogu ettepanekud uuel õppeaastal.
2. Hoolekogu paneb kokku lastevanemate rahulolu-uuringu küsitluse.
Arutleti, kas kokkuvõtted on saadaval kodulehel. Evelin Puntso ütles, et
dokumendid on 2016-2017, kuid uuemaid ei ole.
Marge Martjak täpsustas, et tegelikult peaks rahulolu küsimustiku kokkuvõte
andma ka lasteavanematele teavet, et kõik näeks kokkuvõtet.
Direktor tõi välja, et põhiline info liigub siiski Eliisi kaudu. Kadi Perilluse sõnul
on nende rühmas Eliisi kasutamine peaaegu olematu ja see on probleem. Eliisi
võiks küsimustikku lisada eraldi ning uurida põhjusi, miks seda nii vähe
kasutatakse.
Direktor seletas, et küsimustiku ülesehitusstruktuuri ja märksõnu katsuks hoida,
kuid võiks tekitada nende alla uusi küsimusi.




Arutleti huviringide üle – kuna hetkel ei ole toimumas lasteaias
tööpäeva-siseselt ühtegi huviringi, siis tegelikult võiks olla. Otsustati see
küsimus lisada rahulolu küsimustikku, et selgitada välja, kui suur huvi
selle vastu oleks ning milliseid huviringe lapsevanemad sooviksid.
Arutleti ühiselt läbi küsimustiku küsimused. Direktor saadab emailile
koos kokku pandud esialgse küsimustiku, kuhu hoolekogu saab teha
juurde omapoolseid märkmeid, kui kellegil veel tuleb ideid.

3. Direktor ütles, et juulis on lasteaed kollektiivpuhkusel. Keegi vastu ei olnud.
Direktor lisas, et eelmisel suvedel mõni laps, kes oli kirja pandud ei tulnud

kohale ja maja oli lastest tühi, samas aga oli kohal lasteaia personal, kokk,
õpetaja, õpetaja abe, koristaja jne.
4. Bill Me – Direktor luges ette Aime (raamatupidaja) kirja: teenus on tasuta,
kui ei kasutada Bill Me platvormi, vaid panka. Kaks päeva enne
tasumistähtaega tuleb teade, et arve tasumata. Samuti näevad asutuse juhid
ka ise, kellel on tasumata.
Evelin Puntso küsis, kas on sellist võimalust ka, et kuskil avalikustada
võlglased ning kui on makseraskused, siis kas nad on teadlikud variantidest,
et vallast abi saada.
Direktor vastas, et sellest ollakse teadlikud, et vald saab aidata
makseraskuste korral. Küll aga ei saa võlglasi kuskil avalikustada, kuna see
pole kooskõlas teabeseadusega.
5. Muud küsimused









Marge Martjak küsis, et kuna on viimane aasta nendel, siis üks lapsevanem
soovis infot, kas avalduse vms alusel saab laps veel ka juunis lasteaias käia
peale lasteaia lõpetamist.
Direktor vastas, et selleks ei pea avaldust tegema, vaid lapsevanem kirjutab,
millal laps lõpetab.
Heigo Laaneoks sõnas, et tema jaoks on oluline, et lapsevanem räägib
probleemist kohe personalile, mitte ei tekiks olukord, kus õpetajad on
viimased, kes kuulevad probleemi olemasolust. See omakorda pärsib
vanema ning õpetaja vahelist suhtlust ja usaldust. Samuti tundis ta huvi,
kuidas on olukord libedusega. Direktor vastas, et otsis libeduse tarbeks
kattevahendi, kuid seda saab ilmselt maha panna järgmine suvel, pind peab
olema puhas ja kuiv. Praegu puistatakse hoovi kildu ja soola.
Direktor lisas, et logopeed töötab teisipäeval ja neljapäeval kell 8.30-12.00
ning annab nõu ning juhiseid nendele lapsevanematele, kelle lapse kõne
vajab arendamist.
Marja-Liisa Loitmets tegi ettepaneku, et lasteaia personali ning
lapsevanemaid võiks tulla koolitama pädev inimene, teemaks - väikelaste
esmaabi.
Marge Martjak avaldas arvamust, et jõulupeo jaoks hommikune aeg oli paha.
Kuna plaan on ehitada lasteaia hoovi veel mõni uus atraktsioon, siis Heigo
Laaneoks rääkis seoses lasteaia õuealaga, et Reopalus on samuti
litsentseeritud tegija/ettevõtja, kes oskaks ka kaasa rääkida atraktsioonidest,
mis lastele ehk õues meeldiks. Tasuks nõu pidada erinevate ettevõtetega, ehk
saab häid ideid juurde ning samuti saaks ka tööde hinda küsida erinevatelt
ettevõtetelt.
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