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Nõo lasteaia Krõll hoolekogu koosoleku protokoll nr 1 

Toimumisaeg: 14.10.2020, Nõo lasteaia hoov kl 17.00-19.00 

Osalejad: Mariliis Saarniit, Signe Voolpriit, Annemari Polikarpus, Marit 
Saviir, Hele Jäär, Liis Türk, Kadri Voore, Kristi Urm, Algi Vals, Anneli 
Vetka, Karin Sakk, Liis Randmer, Endla Aav, Kristi Voore 

 

Päevakava 

1. Hoolekogu esimehe, aseeesimehe ja protokollija valimine. Esimeheks 
soovijate tutvustus, hääletus. Hääletuse tulemusena sai 6 poolthäält Marit 
Saviir, 1 hääle Annemari Polikarpus. Aseesimeheks valitakse Marit Saviir, 
aseesimeheks Annemari Polikarpus ja protokollijaks Signe Voolpriit. 

2. Ülevaade 2019/20 õppeaasta tööst. 

Küsimus: Õpetajate rahulolu oli 0,5 punkti madalam kui riigi keskmine rahulolu. 
Mis valdkond rahuolematust kõige enam tekitas? 

Vastus: Rahuloluga seotud dokumendid on lasteaia kodulehel üleval, 
(Rahulolu 2018) 

3. Ülevaade 2020/21 õppeaasta plaanidest (Liis Randmer) 

Valiti antud perioodiks lööklause „Viisakus ja rõõmus meel, meile uksed lahti 
teeb”. Lasteaed jätkab Rohelise Kooli, Tervist Edendava Kooli ja õuesõppe 
tegevustega. 

Meeskond jätkab teemanädalatega. Aiarühmades toimuvad robootikaga 
seotud tegevused. Ühisüritused toimuvad sel aastal kõik õues ja hajutatult. 
Kuni detsembrini ei tule majja huviringe ega trenne. Pildistamine toimub 
ilmselt aprillis. 

Küsimus: Kas pildistamist võiks teha õues? Vastus: Saab kaaluda küll. 

Ühine jõulupidu toimub 16.detsembril kahel erineval kellaajal. 

Rühmad püüavad piisavalt infot jagada lapsevanematele ning enda tegevusi 
rohkem nähtavaks teha. 

4. 2021.aasta eelarve kavandamine (Kristi Voore) 

Lisaks tavapärastele kuludele on lasteaias varsti kaks uut rühma. 
Rühmadesse otsitakse kahte õpetaja abi, ühte õpetajat ja ühte assistenti. 
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Logopeedi koormuse kasvamise tõttu vajatakse ka veel ühte logopeedi (alates 
jaanuarist 0,5 kohta, hiljem veel 0,5 kohta) 

Õpetajate palgatõusu sel aastal ei kavandata. 

Eelarves on kahe rühma, puhkeruumi ja muusika toa sisustus. Puhkeruumi on 
plaanitud digituba ja köögiosa toidutegemiseks). 

Õueala arendus tuleb kavasse 2021 suvel (jalgpalliväravad, liumägi 
sõimealale jne). 

Küsimus: Kuhu tekib uue logopeedi ruum? Vastus: Esialgu võimalik jagada 
ruumi praeguse logopeediga, hiljem tuleb leida püsivam lahendus. 

Küsimus: Kas oleks igasse rühma võimalik fotoaparaat saada?  
Vastus: Lasteaial on olemas tahvelarvutid, millega saab vajadusel ka pilte 
teha. 

Üleskutse vanematele tuua kodust rühmadesse vanu fotoaparaate, millega 
saaks ka lapsed harjutada fotografeerimist. Võiks mõelda ka fotograafia 
huviringile. 

5. Toidupäevamaksumus ja kohatasu (Kristi Voore) 

Hetkel on toidupäevamaksumus 1.80. Ettepanek on tõsta 2021/22 aastal 
päeva maksumust 20 senti, st 2 eurot toidupäev. Hoolekogu on selle poolt ( 9 
poolthäält) 

Küsimus: Millal ollakse valmis pakkuma eritoitu lastele? 

Vastus: Lapsevanem peab eritoidu osas läbi rääkima tervishoiutöötajaga, kes 
edastab info toidupakkujale. Vajalik pidev koostöö Soolo kohvikuga. 
Kohvikuga lõpeb leping 2021 juulis. Uude hankesse võiks sisse panna 
valmisoleku eritoidu pakkumiseks. 

Küsimus: Kui palju antakse toidu kohta tagasisidet toitlustajale? 
Vastus: Tervishoiutöötaja küsib rühmadest infot ning edastab toitlustajale. 

Küsimus: Kas oleks võimalik vähem küpsetisi pakkuda? Pakkuda selle 
asemel midagi toitvamat? 

Lasteaeda peaks helistama enne kl 8.30, et lapse söögipäev maha 
arvestataks. Lapsevanem võiks ka teada anda, kui laps järgmisel päeval aeda 
tuleb. Ettepanek saata lapsevanematele meeldetuletuseks kiri. 

Kohatasutõusu arutatakse volikogus. Lasteaia kohatasu on hetkel 6% 
miinimumpalgast. Aastaks 2023 arvestatakse, et see on 7%. Järgmisel aastal 
on see vastavalt 6,5%, ülejärgmisel 6,7% ja 2023 7%. 
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6. Kohapeal algatatud küsimused. 

Küsimus: Kas liivakastides on liiva vahetatud? Liiv määrib ja lapsevanemad 
kurdavad, et sokid ei lähe puhtaks. 
Vastus: Ühes liivakastis on teistsugune liiv. Palume panna riided, mida ei ole 
kahju määrida. 

Küsimus: Missugune koosseis uutes rühmades on? Vastus: Uued rühmad on 
sõimerühmad, tulevikus segarühmad. 

Küsimus: Kas lasteaiakohtadele poleks mõistlik tekitada vallas üldist 
järjekorda? Vastus: Sellele on mõeldud ja ilmselt nii olema hakkab. 

Osades rühmades vajalikud uksestopperid turvalisuse tagamiseks. Need 
saavad lahenduse. 

Küsimus: Kas lapsevanematel on lootust varsti lastega rühmadesse saada? 
Õpetajatele on see topeltkoormus. 
Vastus: Kõik sõltub olukorrast. Seda pidevalt arutatakse. 

Küsimus: Kas lasteaial ja vallal on ka sel aastal erinevad kommipakid 
jõuludeks? 
Vastus: Jah. 
 
Küsimus: Kas kõik lasteaia töötajad on vajaliku kvalifikatsiooniga? 
Vastus: Jah. Üks õpetaja on hetkel haridust omandamas, lõpetab jaanuaris. 

Küsimus: Kui tihti korraldatatakse täiendkoolitusi õpetajatele ja ka 
abiõpetajatele? 
Vastus: Vastavalt vajadusele ja võimalustele. Meeskonnakoolituse saavad 
alati kõik. 

Küsimus: Kui laps on lasteaias haigestunud või haigustunnustega, kas oleks 
võimalik tervishoiutöötajal sellest lapsevanemale teada anda, mitte õpetajal? 
Teavitada võiks neutraalne isik.  
Vastus: Tervishoiutöötaja võib helistada ise, kui vajadus on. 

Hoolekogu liikme Mariliisi sõnavõtt laste suutervise osas. Mariliis on 
lasteaiaga eriarvamusel hambapastillide osas. Soovib pakkuda testperioodi 
jooksul hambapastille, mida lapsed peaksid imema pärast iga söögikorda. On 
olnud eelnev pikem kirjavahetus lasteaiaga. 

Vastus hoolekogu liikmelt: Uurisin enda hambaarstilt ning kahjulikud need 
pole, kuid saab ka ilma nendeta hakkama. 

Vastus lasteaialt: Oleme uurinud seadust ja Tervise Arengu Instituudist ja 
leiame jätkuvalt, et meie ei soovi neid lasteaias pakkuda. Lasteaed rõhutab, et 
tablettide andmine on lastele keelatud. Magama minnes peaks veenduma, et 
lastel pastillid söödud on. 
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Ettepanek: Peaks uurima, millistes lasteaedades neid on pakutud ning milline 
on tagasiside? 

 

 

Allkirjastatud digitaalselt    Allkirjastatud digitaalselt 

 

Protokollija      Esimees 

Signe Voolpriit     Marit Saviir 

 

 

 
 


