HOOLEKOGU KOOSOLEK 10.05.2016
Toimumise aeg ja koht: Algus 17.35 ja lõpp 18.42, Särakrõllide rühm.
Koosolekust võttis osa: 10 liiget, üks asendusliige ja tervishoiutöötaja. Lisatud lisa 1.

PÄEVAKORD:
Esimese asjana tõstatati teema, et kuidas toimida, kui hoolekoguliige ei saa koosolekust osa võtta.
Üldsus leidis, et asendusliiget valida ei oleks mõistlik, sest võib juhtuda, et ka tema ei saa osaleda. Nii
jäigi, et puuduv hoolekoguliige ise valib endale selleks korraks asendaja.

1.Lasteaia suvine töökorraldus:
•

Lastevanematele saadetud küsitlus suvise perioodi kohta on tagasi saadetud, mille põhjal
enamus rühmad jäävad avatuks kuni jaanipäevani. Peale seda jääb tööle 2 liitrühma vastavalt
vajadusele kuni augustikuu eelviimase nädalani. Siis avatakse taas kõik rühmad. Info saadetakse
mai lõpus lastevanematele ka e-maili peale.

•

Koolieelikutest 10 lapse vanemad on avaldanud soovi, et nende laps saaks jääda lasteaeda kuni
jaanipäevani.

2. Laste arvu kinnitamine uueks õppeaastaks.
• Hoolekogu otsustas, et jätab lastearvu sõimerühmades samaks – I sõimerühmas 14 ja II
sõimerühmas 16 last.
• Mesimummide rühmast 10 last lõpetavad ja alles jääb veel 10 last vanuses 6 aastat. Direktori
ettepanek on , et seal rühmas jätkaks sügisel 3-aastased lapsed, kes lõpetavad Rõõmupallides
kevadel. Seega on seal sügisest 10 last vanuses 6 aastat ja kuni 10 last vanuses 3 aastat.
Hoolekogu oli nõus.
o M. Tulit: Kas lapsevanem saab ka kaasa rääkida otsuses lapse paigutamise osas? Direktor: Kui on
väga mõjuv põhjus, et ei soovi 6 aastastega kokku panna on erandjuhul võimalik.

•

Hoolekogu kinnitab et Mesimummide rühma jääb laste koguarvuks 20 last.

•

Hoolekogu nõustus, et Lepatriinude rühma lähevad samuti 3 aastased lapsed. Lepatriinu rühma
laste koguarvuks kinnitab hoolekogu 24 last .

•

Naerukrõllide rühmast tehti ettepanek, et 2016/2017aastast rühmad enam ei koli s.t et üks
rühmaruum jääb õpetajatele paikseks ja kolivad lapsed, kes on läbinud sõime ja saanud 3aastaseks. Need lapsed kolivad enamasti 2 korrusele ja jätkavad uute õpetajate ja
rühmaruumiga kuni lõpetamiseni.

•

Arutati kuidas Naerukrõllide rühmas lõpetavad lapsed lähevad edasi uude rühma, mida
hoolekogu, õpetajad ja lapsevanemad arvavad sellest muutusest.

Tehti ettepanek, et enne suve tuleks teha neile lastele tutvustus uute õpetajate ja
rühmaruumiga, et lapsevanem saaks suvel selle mõttega last harjutada , et kohanemine uue
olukorraga läheks valutult.
•

Hoolekogu toetab seda, et Naerukrõllide rühmas on edaspidi 1 õpetaja, 1 assistent ja 1 õpetaja
abi, aluseks töötajate kvalifikatsioonid.

3. Kodukorra täiendamine.
•

Kodukorras on punkt allergiliste laste kohta: Lapsevanem teavitab oma lapse allergiate kohta
kirjalikult.
Soov on muuta, et see allergia oleks tõendatud arstitõendiga ( perearst, allergoloog). Kahjuks ei
saa lasteaed reageerida iga lapsevanema suulise ütluse peale, mida tema ei soovi oma lapse
menüüs näha.
Eraldi puudutati astma ja suhkruhaiguse ravimeid, mille puhul tuleb õpetajaid ja tervisetöötajat
teavitada, anda kasutusjuhised ning neid ravimeid on lubatud võtta kaasa lasteaeda. Ravimeid
tuleb hoida spetsiaalses kapis.

•

Kodukorras on punkt, et lapse puuduma jäämisel peab lapsevanem teavitama lasteaeda
hiljemalt puuduva päeva hommiku 8.30-ks. Kuid selleks ajaks on toit juba kohal.
Arvestades lepingupunkti toitlustajaga, tuleks teavitada lasteaial laste arv eelmise päeva õhtul.
Hoolekogu leidis, et õiglane oleks, et hommikusöögi eest tuleks siiski tasuda, kuid lõunasöögist
tuleks juba maha võtta, kui lapsevanem on teavitanud puudumisest. Direktor uurib selle kohta
täpsemalt, kui on leitud toitlustaja uueks õppeaastaks.

4. Toitlustaja vahetus
•

Sel suvel lõpeb praeguse toitlustaja Soolo kohvik leping. Kohe peagi läheb hange üles ja sügiseks
leitakse, kes hakkab toitlustama uuel õppeaastal.

•

Tervishoiutöötaja tegi ettepaneku, et päeva maksumus toidul on 1.50€, kuid kuna
hommikusöök ja õhtuoode on võrdse nn kaaluga, võiks edaspidi olla hommikusöögi ja õhtuoote
väärtus päevamaksumusest mõlemal juhul 20% ja lõunasöök 60%. Hoolekogu kiitis selle heaks.

•

Suve perioodil toidu eest tasumine. Hoolekogu leidis, et kui lapsevanem on lapsele koha
broneerinud suvel, maksab ta ka toidu eest täissumma. Kuid kui lapsevanem teavitab lapse
puudumisest ette, siis need päevad arvestatakse siiski maha.

5.Lapsevanema osalustasu.
•

Lapsevanema osalustasu on olnud siiani kindlaks määratud summana.

•

M.Tulit: Kuidas see raha jaguneb ja kas sellest piisab? – Seni on olnud, et rühm otsustab ja
teostab ( 4€ lapse kohta kuus) väikevahendite hankimise rühma. Ülejäänud läheb lasteaia
üldeelarvesse õppekulude katmiseks ning õpi ja kasvukeskkonna arendamise kulude katteks.
Rühma suuremate ostude puhul (nt mööbel) kaetakse kulu üldeelarvest. Õpetajate esindaja: alati võiks rahalisi vahendeid rohkem olla.

•

Arutleti kuidas paremini majandada, tõstatati küsimus, kas lasteaias võiks olla ühiskasutatav
raamatute ja lauamängude kogu, kust kõik õpetajad saaks võtta kasutada ja samas sinna
varutakse üldraha eest? Idee on hea, arvas hoolekogu. See võimaldaks rühmal säästa mõne
tarviliku asja jaoks, samas pakkuda nt rikkalikumat lastekirjanduse valikut.

•

Hoolekogu otsustas et vanemate osalustasu võiks olla seotud miinimumpalgaga, lahtiseks jäi, kas
see % võiks olla 5-5,5% vahel.
Jaanuar 2017a oleks miinimumpalk 470€ ja selle alusel kujuneks lapsevanema osalustasuks 5%
alusel 23,50€, mis oleks mõistlik tõus praeguse 20€ pealt.

6. Jooksvad küsimused.
•

L.Korela - Millised remondid suvel ees ootavad – Direktor: 4 rühma saavad tualettruumi remondi
ja 2 rühma köögid saavad uuendatud: hange koostamisel.
Kõik oleneb, mis tuleb selle kõige maksumus, sellest sõltub kas saab teha ka personaliruumi ja
ehk ka eletrikilbi uuendamise ja alumise korruse koridori uste väljavahetamise.

•

KIK-st saadi 2016/17 õppeaastaks rahastus õppekäikude jaoks (projekt „Õppekäigule!“).
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