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3.10. 2017 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. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 
2. Toiduraha soodustuse määramise komisjoni liikmete kinnitamine 
3. 2017/18 õppeaasta info 
4. Jooksvad küsimused 

 
1. Hoolekogu esimehe, aseeesimehe ja protokollija valimine. 
- Hoolekogu esimeheks valiti Tõnis Kask, hoolekogu aseesimeheks 
Mariliis Tulit ning protokollijaks Signe Voolpriit 

 
2. Toiduraha soodustuse määramise komisjoni liikmete kinnitamine 

- Komisjoni liikmeteks kinnitati lasteaia esindajana Kristi Voore, valla 
esindajana Ene Mölter, hoolekogu esimehena Tõnis Kask ja 
protokollijana Signe Voolpriit. 
- Hoolekogu soovitas arvesse võtta asjaolu, et kolmelapseline pere saab 
riigilt toetust 500.-, aga kahelapseline 100.- 

 
3. 2017/2018 õppeaasta info 

- Lasteaia ruumides toimus osaline renoveerimine: uuendati lasteaia 
koridor, küttesüsteem, paigaldati uued välisuksed, saadi juurde kaks 
ladu. 
- Osa raha kulus õuevahendite teiseks osamakseks. Õueala 
laiendamiseks on teostatud torustikutööd. 
- Järgmise aasta eelarve kava 

 õueala välja arendamine 

 siseruumide remont: ühe rühma seintest peeglite 
eemaldamine, vastuvõtud, personaliruum (koosolekud, 
toidutegevuste läbiviimine, meedianurk) 

 aastaks 2019 on planeeritud fassaadi uuendamine 

- Lasteaiaõpetajate töötasu tõus. 
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4. Jooksvad küsimused. 
- Uute sõimerühmade vajalikkus 

-Lasteaed otsib 0,75 kohaga uut tervishoiutöötajat (menüü jälgimine, 
õppeprotsessis osalemine, maakondlikud üritused, Tervist edendav 
lasteaed) 

- Lasteaed kuulutab välja lähiajal õpetaja konkursi. 
- Lapse puudumisest teavitamise kord. Võimalusel kodulehel selgemalt 
lahti kirjutada, miks on puudumisest teatamine söögilt mahaarvestamise 
osas oluline.  
- Jõulupakid. Eelmisel aasta pakiga polnud paljud lapsevanemad rahul. 
Otsitakse uuesti alternatiive. Valikusse pakuti pusled ja kommid. Paluti 
võimalust arutada õpetajatega läbi, kas ja mil määral oleks mõistlik teha 
rühmades erinevaid pakke. 
-Menüü. Toitlustaja koosseisus on toimunud muutused, menüüs on uusi 
asju. Menüüs ei soovita näha valmismagustoite ( nt šokolaadihelbed). 
Pakkuda rohkem munarooga, putru moosiga. Jälgida või kogust 
söögikordade ajal.. Pakkuda lastele rohkem tooreid juurviljatükke ja 
puuviljalõike. Vältida analoogseid toite lõuna- ja õhtusöögi ajal.  
- Rühmadesse viidi küsitluslehed laste toitumisharjumuste kohta. 
 
 
Koosolekule järgnes Toiduraha soodustuse määramise komisjoni 
koosolek. 
 
 
 
Protokollis       Hoolekogu esimees 
Signe Voolpriit      Tõnis Kask 

 
 
 
 


