
Nõo lasteaia Krõll hoolekogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Nõo 29. mai 2014
 
 
Algus kell 18.13, lõpp 20.05 

Juhatas Raili Ilves
Protokollis Marika Saar 
Võtsid osa: Tõnis Kask, Marika Saar, Raili Ilves, Tatjana Lilla, Anne-Ly Juhkam 
Kutsutud: Maire Kubri, Kristi Voore

PÄEVAKORD: 

1. Lasteaia Krõll õppeaasta kokkuvõte 
2. Arenguvestluste ülevaade 
3. Jooksvad küsimused

1. Lasteaia Krõll õppeaasta kokkuvõte on 
Kristi Voore andis põhjaliku ülevaate õppeaasta tegevustest. Kokkuvõte lisatud protokollile. 
Ettepanek: tugevdada koostööd kooliga, et valmistada ette laste sujuvam minek esimesse 
klassi. 
2. Arenguvestluste ülevaade
Läbi  viidi  56  arenguvestlust.  Arenguvestlusel  osalejad  pidasid  sellist  suhtlemist  väga 
vajalikuks.   Läbi  viidud  arenguvestluste  protsent  jäi  madalamaks,  kui  õppeaasta  alguses 
seatud  eesmärk.  Järgmisel  aastal  tuleb  tegeleda  õpetajate  julgustamise  ja  nõustamisega. 
Oluline on,  et  õpeajad teeksid selgitustööd arenguvestlus olemusest ja vajalikkusest.  Enne 
arenguvestluste perioodi saadab vastava selgituskirja ka lasteaia õppealajuhataja listi. Oluline 
on rõhutada, et kui väljapakutud kellaajad ei sobi, siis saab kindlasti omavahel kokku leppida 
ja leida sobivama aja, see ei ole kindlasti takistuseks. Rangelt soovituslik on arenguvestluse 
läbiviimine koolieelikutega. 

4. Jooksvad küsimused 

• Kui palju on lapsi hetkel, kes ei saa Nõo lasteaias kohta? Hetkel on ilma kohata 8 last. 
• Vald kogub hetkel “Eelarvestrateegiaks 2015-2018” ettepanekuid. Lasteaia juhtkond 

edastas  valda  järgnevad  ettepanekud  tööde  teostamiseks:  2015  uue  rühma 
renoveerimine,  tualettide remont,  väikese koridori  remont;  2016 tualettide remondi 
jätkamine,  pika  koridori  remont;  2017  rühmaruumide  remont,  elektrisüsteem, 
personali  puhkeruum;  2018  fassaad  koos  soojustamisega,  küttesüsteemide 
renoveerimine

• Hoolekogu andis loa osta õppekulude vahenditest mööblit- riiulid õppevahenditeks ja 
Lepatriinude rühma riidekapid. 

• Ettepanek on taotleda vahendeid õueala projekteerimiseks, et tekiks terviklik nägemus 
õuealast. Alad liikumistundide läbiviimiseks, jalgratta sõiduala jt. 

• Leida võimalused kaamera paigaldamiseks, et hoida ära vandalismi lasteaia õuealal 
väljaspool lahtiolekuaega. 



• Ettepanek moodustada toidurahade soodustuse määramiseks komisjon, kuhu kuuluks 
lasteaia direktor, sotsiaalosakonna juhataja, hoolekogu esimees ja õpetajate esindaja. 
Paika panna koostöös hoolekoguga toetuse määramise üldpõhimõtted. 

• Hoolekogu teeb ettepaneku muuta lasteaia lahtiolekuaega sügisest, lasteaed võiks olla 
avatud kuni 18.30ni. See aitaks paremini optimeerida töötajate tööaega ja saab muuta 
töögraafikuid selles suunas, et õpetajad oleksid rohkem koos tööl. Vaatluse tulemusena 
on näha, et lasteaias on kella 18.00-19.00ni üksikud lapsed ja ka need on lahkunud kell 
18.15.  Oluline  on  teavitada  vanemaid  otsustest  ning  küsida  tagasisidet,  kas  see 
muudatus on enamusele sobiv. 


