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Eelnevalt planeeritud päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

2. Toiduraha soodustuse määramise komisjoni liikmete kinnitamine 

3. 2019/2020 õppeaasta info, õppealajuhataja L. Randmer 

4. Toidupäevamaksumus ja kohatasu K. Voore 

5. 2020. a eelarve taotlusest K. Voore 

6. Eelinfo sisehindamise aruande ja arengukava koostamise kohta 

7. Kohapeal algatatud küsimused 

Koosolek algas liikmete tutvustamisega. Kohal oli igast lasteaia rühmast üks esindaja, valla esindajana 

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka, õpetajate esindaja ning külalistena lasteaia 

direktor Kristi Voore ning õppealajuhataja Liis Randmer. 

Esimeseks päevakorraliseksteemaks oli määrata hoolekogu liikmete hulgast esimees, aseesimees ja 

protokollija. Valiti ühehäälselt hoolekogu: 

esimees: Tõnis Kask 

aseesimees: Liis Türk 

protokollija: Marit Saviir 

Teine päevakorras olnud ülesanne, oli määrata toiduraha soodustuse jagamise komisjoni liikmed, 

kelleks valiti traditsiooniliselt hoolekogu esimees, valla esindaja , lasteaia direktor ja protokollija. 

Kolmandaks sai sõna lasteaia õppealajuhataja Liis Randmer, et rääkida muudatustest alanud 

õppeaasta õppekorralduses ja -kavas. Uut õppeaastat hakkab saatma tunnuslause: „Rõõm ja 

tegutsemistahe, see on Krõlli lasteaias lahe!“ 

Uude õppeaastasse on planeeritud järgnevad üritused: 

- kolm teatrit 

- iga rühm korraldab ülemajalise ühisettevõtmise, sõimed teevad koos ühise ürituse eraldi, 1 

üritus juhtkonna poolt. Kokku seitse üritust 

- teemanädalad on paika pandud (nt leivanädal, piimanädal jmt) 

- Sel õppeaastal toetab KIK ühte väljasõitu igale koolieelikute rühmale   

Küsimus liikmelt: kas liitrühmades olevad koolieelsed lapsed liituvad ka koos täielikult koolieelsetest 

lastest koosnevate lastega väljasõitudeks? 

Vastus: Pigem harva, sest muidu lähevad grupid liiga suureks. Küll aga on plaanis teha neile ühiseid 

üritusi ka, et saaks rohkem omavahel kontakti enne kooli. 

- liikumine ja tervis on väga oluline käesoleval õppeaastal: on plaanis suusatada ja uisutada 

vanemate lastega, korraldada jalgrattapäev 
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- Rohelise Kooliga liitumine eelmisel õppeaastal on andnud õpetajatele palju tegevusi ja ideid 

toimetamiseks, jätkame ka sel aastal. Lasteaed sai endale Rohelise Kooli lipu, mis heisatakse 

remondi lõppedes maja ette vardasse. 

Huvialaringide töö hetkel seisab remondi taga, nende saab alustada loodetavasti oktoobri lõpus 

orienteeruvalt. Esialgu on plaanis sarnaselt eelmise aastaga jätkata (tantsurühm Triiniks, 

pallimängud, laulmine jmt). 

Õppekavasse sai uuendusena lisatud lapse eeldatavad tulemused vanuses 1,5-2 aastat kõigi 

ainevaldkondade osas. 

Õppekava sai sisukamaks muudetud ka robootika ja meediaõpetuse lisamise arvelt. 

Neljas päevakorras olnud teema oli toidupäeva maksumus. Nõo Vallavalitsuse seisukoht on, et 

kohatasu Nõo Lasteaias on vaja viia tänase 5,5% miinimumpalgast tasemelt kogu maakonna keskmise 

(7%) suunas aastaks 2023. Strateegias on määratud kohatasu tõus järk-järguline: 

- 6% miinimumpalgast aastal 2020 

- 6,5% miinimumpalgast aastal 2021 

- 6,8% miinimumpalgast aastal 2022 

- 7% miinimumpalgast aastal 2023 

Valla esindaja selgituseks hinnatõusule oli elukalliduse tõus. Lasteaias vajaminevate õppe- ja 

tarbevahendite hinnad aja jooksul aina tõusevad ja kohatasu tõus aitaks lasteaial samal moel jätkata. 

Hoolekogu liikmed nõustusid. 

Kohatasu hinnatõusuga seonduvalt ei ole kavas tõsta sellel ja järgmisel aastal toidupäeva maksumust. 

Maksumus 1,80€ päev. Küll aga aastal 2021 on planeeritud hinda tõsta 20 sendi võrra, 2022. aastal 

hinnatõusu ei toimu ning hind oleks ikka 2€ päev. Aastal 2023 toimub hinnatõus 30 sendi võrra 

eelnevast aastast ning toiduraha päevatasu oleks 2,30€. 

Hoolekogu liikmed hindasid mõlemad hinnatõusud vajalikuks ning pooldasid ettepanekut. 

Viies päevakorras olnud teema oli lasteaia eelarve. Direktoril on plaanis tavapärastele 

majanduskuludele eelarvesse lisada: 

- 5% töötajate palgatõus   

- Inventari osas uute rätikukomplektide seotamine 

- Kooli läinud laste rühma asemele tulnud lastele uute patjade soetamine 

- Mööbliesemetest on planeeritud soetada mitu suurt kappi 

- Meditsiinivaldkonnas on planeeritud, et töötajad saavad tasuta gripi- ja puugivaktsiini ning 

töötervishoiuarsti visiidil käia 

- Uue rühma loomise võimaldamine 

- Personaliruumi rajamine (kus edaspidi on kavas digitahvli paigaldamine koosolekute 

korraldamine, lastele kohaldatud kööginurk kokandustegevusteks) 

Küsimus liikmelt: Mis suunas on uue rühmaruumi rajamine? 

Direktor vastas: Sõimerühma vajadus on kõige suurem. 

- Osa rahast suunata õueala arendusse (ca 37 000€). Vajalik täpsustada kindlad rajatavad 

mänguplatsid, nt liikluslinnak, kelgumägi, turvaalused, heki planeerimine tulevikus jmt) 

- Lillekastide paigutamine iga rühma jaoks (kevadel) 
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Küsimus: Kallikrõllide esindaja küsib, et kas lasteaeda lõpetaval rühmal võiks olla traditsioon, mida 

õpetajatele/lasteaiale kinkida? 

Vastus direktorilt: Lasteaed võtab enda peale, et pakkuda välja lastevanematele erinevaid sobivaid 

variante. 

Kuues teema päevakorras oli sisehindamise eelinfo. Tulemas on kolme aasta kohta käiv aruanne, 

mida hoolekogu liikmed lähiajal lugeda saavad. Koostamisel on samuti arengukava aastateks 2020-

2023. Arengukava koostamisse lapsevanemate kaasamiseks korraldatakse (tõenäoliselt oktoobri 

lõpus) lastevanemate üldkoosolekul. 

Viimane ehk seitsmes teema päevakorras oli kohapeal tekkinud küsimused.  

- Küsimus: Jõulupakid, mis võiks olla nende sisu? Eelmisel aastal oli nii vallast kui lasteaiast 

täpselt samasugune kommipakk. Kas seda saaks vältida? 

Vastus, arutelu kohalolijate vahel: Kommide asendamine pliiatsipakiga, helkuriga või kasvõi 

väikese raamatuga (kui lisada vanematepoolne omaosalus). Komme ei soovita, sest jõulude 

ajal saavad lapsed niikuinii väga palju komme. Direktor pakkus välja, et juhtkond võtab selle 

arutamisele. Põhieesmärgiks jääb erinevate pakkide jagamine valla ja lasteaia poolt. 

- Küsimus: Millal ehitus päriselt valmis saab? 

Vastus: Hetkel on enamik suuri töid lõpetamisel või juba lõpetatud. Jäävad sellised 

väikesemahulised tööd, mis võivad ka novembrisse ulatuda. 

  

Protokollis                              Hoolekogu esimees 

Marit Saviir                               Tõnis Kask 

(allkirjastatud digitaalselt)                            (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

 

 

 

 


