HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2-2020/2021

04.11.2020
Väätsa Lasteaia koosolekute ruum
Algus: 17.30 ja lõpp: 18.45
Juhatas: Ulvi Hantson
Protokollis: Marja-Liisa Loitmets
Osalesid: Marja-Liisa Loitmets (Päevalilled), Janne Pungar (Mesimummid), Katrina Ressar
(Päikesekiired), Kadi Perillus (õpetajate esindaja), Ulvi Hantson (lasteaia direktor), Heigo
Laaneoks (Türi valla esindaja)- osales telefoni ühenduse kaudu.
Puudus põhjusega: Maarja Ahveldt (Kaisukarud)
PÄEVAKORD
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Protokollija valimine
Hoolekogu esimehe ja asetäitja valimine
Ülevaade hoolekogu tööst uutele liikmetele
Tulevased üritused ja nende korraldus
Muud küsimused, jooksev info
1. Protokollija valiti ühehäälselt. Protokollijaks jääb Marja-Liisa Loitmets.
2. Ettepanek valida Janne Pungar hoolekogu esimeheks - poolt olid kõik liikmed.
Asetäitjaks valiti ühehäälselt Katrina Ressar.
3. Direktor tegi tutvustava kokkuvõtte hoolekogu tööst ja ülesannetest, et viia kurssi ka
uusi liikmeid hoolekogu tegevustega. Ta selgitas, et kui rühmasiseselt on kellegil
mure või probleem, siis saab pöörduda oma rühma hoolekogu liikme poole, kes
aitab probleemile lahendust leida. Üldiselt saavad kõik probleemid ja mured
lahendatud rühmatasandilt. Varasemalt on direktori sõnul olnud hoolekoguga
koostöö väga meeldiv ja sujuv ning loodab seda ka edaspidiselt. Tutvustati Väätsa
Lasteaia põhimäärust ning direktor jagas infot, kust same lugeda lasteaia tegevuskava
ning eesmärkide kohta.
4. Jõuluaknad, jõuluturg, hoogtööpäevak, rahulolu-uuring,
Eelmise aasta Väikeste Tähtede üritus jäi Covid-19 tõttu ära, kuid sellele leiti vahva
lahendus ja see korraldati veebipõhiselt hoopis. Sel aastal on lasteaial 2 jõuluakent
rahvamajas, mida saab kaunistada. Pedag.koosolekul tuli idee, et sel aastal võiks
lapsevanemad koos lastega meisterdada lumememmed nendele akendele
väljapanekuks.

Päevalillede esindaja küsis, millised need võiks täpsemalt välja näha. Direktor
vastas, et võiksid olla kuskil 20 cm pikad ning 3D ehk ruumilised. Juhiti tähelepanu,
et väga palju häid ideid on Pinterestis ning internetis.
Direktor lisas, et sel aastal suur jõululaat ei tule, kuid tuleb jõuluturg kolmel korral,
kuhu traditsioonide kohaselt on lasteaed viinud asju müügiks, mida lapsevanemad
koos lastega on meisterdanud- küpsetisi, seepe, ehteid, helkureid jne.
Saadud tuluga on ostetud Mesimummide rühma vaip, on käidud erinevatel
väljasõitudel lastega või on ostetud mud toredat lastega meisterdamiseks.
Esimene Jõuluturg on 1.12 kell 16.00-18.00
Teine on 13.12 ning kolmas 20.12
Ilmselt on vaja ka vaadata, kes kohapeal saab olla ning müüa. Eelmistel aastatel oli
seebi tegemine väga tore. Seda võiks korrata.
Eelmisel aastal koostas hoolekogu rahulolu uuringu Google Drives. Direktor küsis,
kas teeks sel aastal samamoodi, et arutaks küsimused eelnevalt läbi ning hoolekogu
võtaks selle enda peale. Lepiti kokku, et direktor teeb lasteaia poolt vormi ära,
küsimused arutatakse hoolekogu koosolekul läbi ning siis jagatakse linki
lapsevanematega. Probleemi selles ei nähtud.
Direktor ütles, et lasteaial ei ole enda majahoidjat/kojameest ning kevadel tehtud
hoogtööpäevak, kus on riisutud lehti, korjatud ja lõigatud oksi, värvitud midagi ja
parandatud jms. Pärast on pakutud suppi. Seda on tehtud Teeme ära talgute korras.
Seda traditsiooni võiks jätkata ka edaspidi.
Kõik olid nõus.
Päikesekiirte esindaja pakkus välja, et info edastamine ürituse kohta võiks toimuda
üheaegselt.
Direktor täpsustas, et jaanuaris-veebruaris peaks tegema rahulolu-uuringu kava
valmis ja saadaks ülevaatamiseks hoolekogu liikmetele ning pärast seda saaks kokku
ja vaataks koos üle ning märtsis läheks uuring lapsevanematele vastamiseks.
Pakuti välja, et võiks teha ühise grupi, kus saaks asju arutada ning läbi rääkida.
5. Direktor andis ülevaate tunnustuse kohta, mille sai Väätsa lasteaed (väärtuspõhine
lasteaed). Anti tänukiri ning sel aastal taseme hoidmiseks esitati oma töö
eetikakeskusele ning 1.12 minnakse koos õpetajate esindaja Kadiga tänuüritusele.
Selline tunnustus on sarnane nagu Ettevõtlik kool vms.
Lasteaed kirjutas ka Innove projekti, 9 põhimoodulit, kus fookuses on väikelapse
kõne areng. 16.11 algab ja jaanuaris lõppeb.
Anti teada, et jõulupeod toimuvad sel aastal õues, kus lastega viiakse läbi põnevaid
tegevusi.
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