NÕO LASTEAED KRÕLL
03.04.2018 Hoolekogu koosolek
Toimumise aeg ja koht: algus 17.30, lõpp 18.15, Naerukrõllide rühm.
Koosolekust võttis osa 11 liiget, nimekiri lisatud Lisa 1.
Päevakord:
1. Ülevaade 2017.aasta eelarvest ja raha kasutusest.
2. 2018.aasta eelarvest
3. Turvalisuse tõhustamine
4. Jooksvad küsimused
- Hoolekogu liikme osas on toimunud vahetus: Liis Korela asemel on
hoolekogu liige Tuuli Taimur.
1. Ülevaade 2017 aasta eelarvest ja raha kasutusest
Lisa 2
2. 2018. aasta eelarve
- Plaanis renoveerida fassaadi, vundamenti, katust, õueala (vajalikud on
turvameetmed atraktsioonide alla)
-personal: palgatõus 5-15,5% olenevalt ametikohast; tööle on võetud
tervishoiutöötaja 1,0 ametikohaga (viib läbi ka õppetegevusi)
- majandus: rühmades on vaja välja vahetada nt patju, soetada mööblit.
- Laste arv rühmades 2018/19 õ.a:
3. Laste arv rühmades 2018/2019
Oodata on 42 uut last.
Uuel õppeaastal on laste arv rühmades järgmine: Mängukrõllid 24 (6 ja 3
a), Mesimummid 24 (3,4 ja 5 a), Naerukrõllid 16 (sõim), Rõõmupallid 14
(sõim), Tõrukesed 24 (3a).
4. Turvalisuse tõhustamine
- Arutlusse võeti lasteaia turvalisuse tõhustamine. Pakuti välja kaameraid
õueala poole; vajalikul hulgal lukustatavaid kappe õpetajatele
rühmadesse kaitsmaks oma vara.
- Otsustati esiukse lukustamine kindlatel kellaaegadel (nii turvalisuse kui
puhtuse huvides): 7-9 on esiuks suletud, 9-15 avatud ning alates kl 16
suletud. Lapsevanematel on palutud kasutada oma lapse rühma ust.
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5. Jooksvad küsimused
- Pildistamise ajastamine praeguse jaanuarikuu asemel hilisemaks (aprilli
lõpp- mai algus). Põhjuseks haigete laste toomine pildistamisele või
lapse pildilt puudumine haiguse tõttu.
- Asendusliikme vajadus hoolekogus: asendusliige valida rühmas juba
sügisel.
- Koolieelikud käivad lasteaias kuni 31.maini; vajadusel tuleb esitada
avaldus koha kasutuseks hilisemal perioodil.
- Suvisel perioodil palutakse lapsevanematel jälgida lapse kohakasutust
ning võimalikult kiiresti teada anda, kui laps rühma ei tule. Sellega
välditakse suure koguse toidu ettetellimist.
- Ühes rühmas vabanes õpetaja koht: otsitakse uut õpetajat.

Protokollis
Signe Voolpriit
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