NÕO LASTEAED KRÕLL
27.03.2017 HOOLEKOGU KOOSOLEK
Toimusaeg ja koht: Algus 17.35, lõpp 18.20. Naerukrõllide rühm
Koosolekust võttis osa 7 liiget ja 3 kutsutud osalejat, nimekiri lisatud Lisa 1
Päevakord:
Päevakord:
1. Õppekava muudatused
2. Ülevaade 2016 a eelarvest ja raha kasutusest (majandusaasta aruanne)
3. Laste arv rühmades (2017/2018)
4. Kodukorra muutmine (puudumisest teavitamine)
5. Jooksvad küsimused
1. Õppekava muudatused.
- Kõik hoolekogu liikmed said õppekava varem e-mailile ja sellega tutvuda.
- Lisaküsimusi ja ettepanekuid ei tekkinud, kuna lasteaia pedagoogid on väga
hästi õppekava järjepidevalt täiendanud ja teevad seda ka edaspidi.
2. Ülevaade 2016 a eelarvest ja raha kasutusest (majandusaasta aruanne)
- 2016a majandusaasta aruande said kõik liikmede-mailile varem, et see üle
vaadata. Hoolekoguliikmetel lisaküsimusi ei tekkinud .
3. Laste arv rühmades (2017/2018).
- Vastavalt seadusele ja rühmaruumide suurusele, on uuest õppeaastast lubatud
laste arv rühmades järgnev:
Naerukrõllid (sõim) 16 last.
Mesimummid (2-4a lapsed) 20 last.
Rühma nimi kinnitamisel (3a lapsed) 24 last.
Rõõmupallid (sõim) 14 last.
Aprilli alguses saadetakse ka kõigile, kel lasteaiakoht olemas 2017a
septembrist sellekohane info e-mailile.
4. Kodukorra punkti 2.11 muutmine (puudumisest teavitamine).
- Uue korra alusel, kui laps jääb puuduma, peaks toidult mahaarvestamiseks
lasteaeda teavitama eelmisel päeval kella 12.00-ks. Kui laps tuleb lasteaeda
peale haigust/puudumist, peaks lapsevanem teavitama lapse tulekust eelmise
päeval hiljemalt kella 12.00-ks kuna tervishoiutöötaja jõuab siis sellekohase
info edastada toitlustajale.
Kui aga reedel lapsevanem veel päris kindel pole, kas laps tuleb esmaspäeval
lasteaeda, siis kindlam on, et esmaspäeva hommikul sööb laps kodus kõhu
täis ja lõunast on ta juba lasteaias toidul arvel.
Need lapsed, kes aga üldse ei söö hommikusööki, saab lapsevanem võtta
hommikusöögilt maha, tehes sellekohase avalduse lasteaeda.
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Kas puudumised seotakse edaspidi ka rahaliselt ( sõltuvalt millal teavitatakse
puudumisest) arutatakse tulevikus.
Otsus: Muuta kodukorra punktis 2.11 puudumisest teatamise ja puudumise
järgselt lasteaeda tulekust teatamise aeg.

5. Jooksvad küsimused:
- Direktor andis ülevaate Mängukrõllide rühmaremondist, mis on kulgenud
üldiselt ootuspäraselt.
- Kas lasteaias on hetkel vabu kohti? – Sõimerühmades pole, aga vanemates
rühmades on üksikuid kohti.
- Mitu uut last saavad sügisel sõimekohad? – Sõimeealistele on hetkel kohta
pakkuda 30-le, maksimaalselt 32 uuele lapsele, kohtade eraldamise info
saadetakse lähipäevil ka laiali. Kokku on hetkel taotlusi 38 sõimeealise
lapsele koha taotlemiseks 2017/2018 õppeaastaks, neist mitu last pole
septembris 2017 veel 1,5 aastased. Poole õppeaasta pealt ei ole võimalik
enam kohti sõimeealistele pakkuda ( kui just keegi koha saanutest kohast ei
loobu).
- Kas üldpildistamine lasteaias, mis on alati jaanuaris, võiks edaspidi toimuda
pigem sügisel või kevadel? – Direktor vastas, et jaanuar on kõige rahulikum
kuu ürituste poolest, mistõttu on ta mitmeid aastaid olnud just sel kuul, kuid
ta arutab seda teemat ka õpetajatega. Paraku puudujaid ja haigeid lapsi on
igal aastaajal.
- Kas ja kuidas võiks haldusreform mõjutada lasteaeda edaspidi? – Kuna hetkel
pole teada, kuidas haldusreform lõpeb ( kas Nõo vald liidetakse suurvallaga
või ei) kuid seni jätkame oma tööd plaanipäraselt ja loodame, et see lõpeb
meie valla jaoks positiivselt. Nõo lasteaed on väga hästi toime tulnud ja
loodame, et kõik mis on seni planeeritud ( erinevad projektid ja lasteaia
renoveerimine) saab ka teostatud.
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