
29.09.2015 HOOLEKOGU KOOSOLEK
Toimusaeg ja koht: Algus 18.00, lõpp 19.09. Särakrõllide rühm
Koosolekust võttis osa 12 liiget, nimekiri lisatud Lisa 1
Päevakord: 
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe  ja  protokollija valimine 
2. Toiduraha soodustuse määramise komisjoni liikmete kinnitamine 
3. Ülevaade õppekava muudatustest
4. Lasteaia kodukord
 5. Jooksvad küsimused
6. Muud teemad
Kuna selle õppeaasta esimene  hoolekogu koosolek  toimub uhiuues Särakrõllide 
rühmas, siis enne päevakorrapunktide juurde jõudmist,  tutvustas direktor Kristi Voore 
hoolekogu liikmetele põgusalt vastavatud Särakrõllide rühmas teostatuid ehitustöid, 
mille tulemusel on kõik lasteaeda kohasoovijate taotlused rahuldatud.

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.  
- Hoolekogu esimeheks valiti Tõnis Kask, hoolekogu aseesimeheks valiti Helen 

Kaldoja ning protokollijaks Liis Korela
2. Toiduraha soodustuse määramise komisjoni liikmete kinnitamine.   

- Komisjoni liikmeteks kinnitati lasteaia esindajana  Kristi Voore, valla esindajana 
Ene Mölter, hoolekogu esimees Tõnis Kask ning protokollijana Liis Korela.  

- Kuna lasteaia kohatasu on 20€ ja  päeva toiduraha 1.50€, siis on võimalik 
toiduraha  soodustust  küsida/määrata kuni 100% ulatuses sõltuvalt taotleja pere 
sissetulekust, kuludest ja pereliikmete arvust.

3. Liis Randmer andis ülevaate õppekava muudatustest.  
- Muukeelne laps lasteaias. Selles osas peetakse silmas, et muukeelset emakeelt 

kodus  kasutav laps  vajab individuaalset lähenemist ja toetamist lasteaias 
pedagoogide poolt.

- Liikluskasvatus. Liikluskasvatusteemad vajavad veel ülevaatamist ja peale seda 
saadetakse need muudatused ülevaatamiseks  ka hoolekogule. Ebe Kotkas pakkus 
ka tuge ja abi liiklusteema läbiviimisel, kuna töötab samas valdkonnas.

4. Lasteaia kodukord ja seotud ettepanekud -  Kristi Voore.  
- Lasteaia kodukorra peab kinnitama hoolekogu. 
- Õpetaja abid on juhtinud tähelepanu, et kodukorras on puudulik sisejalanõude 

teema. Hoolekogu tegi ettepaneku lisada kodukorda järgnev punkt: Lasteaia 
sisejalanõudena võib kasutada vaid heleda tallaga või mittemääriva tallaga 
jalatseid.

- Kodukorras puudub ka punkt, mis viitab kuidas hädaolukorra tekkimisel või 
tulekahju korral  peaks juhinduma. Hoolekogu heakskiidul lisatakse  järgnev 
klausel:  Laste- ja lasteasutuste töötajate vaimset  ja füüsilist turvalisust ohustavate 
olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende 
juhtumite lahendamise ja meetmete rakendamise kord on sätestatud Nõo Lasteaed 
Krõll hädaolukorra lahendamise plaanis  ja tulekahju korral tegutsemise plaanis.

5. Jooksvad küsimused.  
- Rõõmupallide rühm; Kas rühmas oleks võimalik kasutada söögipõllesid?

Kristi Voore  - Lasteaial on küll piisav varu põllesid. Küsimus veel lahtine põllede 
pesu suhtes, kas saata need üldpesuga pesumajja  või soetada  sellised, mida saab 
pesta nõudepesumasinaga. Kristi  Voore täpsustab need rühmast üle.

- Rühm Sõim II; Kas rühmale leitakse nimi?



Kristi Voore - Kuna rühma üldkoosolekul ei leitud 2 varasema nime (Kalakesed ja 
Päikesekiired) vahel üksmeelt,  siis 30.09.15  toimub õpetajatega koosolek, kus 
seda teemat arutatakse ja  ilmselt  valitakse hoopis uus nimi.

- Millal kütma hakatakse? Sõimerühma magamistuba ja wc on väga jahedad.
Kristi Voore - 29.09.15 öösel hakati kütma ja 30.09.15 peaks maja juba sooja 
saama. Viimastel päevadel kasutati ka elektriradikaid ohutus kohtades.

- Jõulupaki sisu – Kas kommidele on alternatiivi?
See teema on ka eelneval aastal läbi käinud, kuid siiski on jäädud kommide juurde. 
Pigem tehakse valik väiksemale ja kvaliteetsele kommipakile nt Kalev toodetele. 
Kas kommipaki eest võiks tulevikus tasuda lapsevanem, näiteks kajastuks paki 
summa novembrikuu arvel toidureal?  Sellega võib tekkida erinevaid vastuolusi, 
kuid seda teemat tuleks pikemalt arutleda  ja kaasata  ka üldkoosolekul 
lapsevanemaid. Paljudes valdades ja linnades maksavad lapsevanemad pakid siiski 
ise  kinni. 
Hoolekogu otsus, hetkel jätkame veel vanaviisi – lasteaed tasub kommipakkide 
eest.

- Kas lapsevanem peaks ikka tooma paki taskurätte rühma? Üks lapsevanem 
tõstatas teema, kuna tema laps ei kasuta taskurätte.
Hoolekogu pidas siiski mõistlikuks, et iga lapsevanem toob  siiski paki (vajadusel 
kaks) taskurätte  lasteaeda  õppeaasta jooksul. 

- Kas  vanemate rühmade ( 6-7 aastaste) lapsed võivad ise lasteaeda tulla/sealt  
lahkuda? Kui lapsevanem on teinud vastava avalduse ja võtab vastutuse omale 
ning usaldab oma last, siis võib. Samas hoolekogu leiab, et iseseisvalt lasteaeda 
tulemist ja lahkumist võiks harjutama hakata siiski kevadel aprillis-mais, kui pime 
ning külm aeg on möödas. Kristi Voore teavitab sellest ka rühma lapsevanemaid.

- Noa ja kahvliga söömine vanemas rühmas:
Lapsevanemad leiavad, et lapsed määrivad liialt riideid. Hoolekogu leiab, et noa ja 
kahvli kasutamine selles vanuses on juba õpitav ja kasulik, pigem varugu vanemad 
topelt riideid. Kristi Voore - Üldreeglina kasutavad lapsed söömisel 2-3aastaselt 
lusikat, alates 3-4 aastastest kahvlit ja 6-7 aastaselt ka nuga.

6. Muud teemad – Kristi Voore  
- Õueala projekteerimine – Projekteerijaga suheldakse aktiivselt, kuhu on kaasatud 

ka lasteaia töötajad. Suund on selline, et uus õuealakujundus võimaldab vajadusel 
grupeerida  iga rühma eraldi piltlikult jagatud alale, samas  on võimalus, et ka 
lapsed saavad kõik koos mängida.

- Töökorralduse muutused – Kuna seadusandlus on muutunud, tuleb sisse viia ka 
muutused tööaegades. Senini on õpetajad käinud tööl 2 pikka päeva ja üks poolik 
päev, millest  viimane kattub teise õpetajaga. Uus seadusandlus nõuab, et 
õueaegadel oleks iga 10 lapse kohta vähemalt 2 õpetajat/õpetaja abi, seetõttu tuleb 
leidagi lahendus, kuidas  seada tööajad nii, et ei tekiks ületunde ja õueaegadel 
oleks rohkem personali.

Protokollis Hoolekogu esimees 
Liis Korela Tõnis Kask 


