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Koosolek toimus veebikeskonnas Google Meet vahemikus 17:15-18:00. 

Protokollija: Marit Saviir 

Osalejad: Kristi Voore, Liis Randmed, Algi Vals, Endla Aav, Anneli Vetka, Marit Saviir, Annemari 

Polikarpus, Mariliis Saarniit, Anneli Kiissell, Kairi Liiva, Kadri Voore, Triin Radala, Kristi Urm. 

Puudus Naerukrõllide rühma esindaja. 

Päevakord 

1. Eelinfo rahuloluküsitluse kohta 

kohe on plaanis viia küsitlus, aprill-mai, haridusnoorteamet viib läbi hiljemalt 26ndaks 

aprilliks. 

õpetajatele, abidele, lapsevanemad saavad digitaalselt täita 

jagada ei tohi 

vastamine anonüümne 

lasteaed saab tagasiside augustis 

Direktori palve hoolekogule: palun julgustada oma rühma lapsevanemaid osalema küsitluses, 

et saaks palju vastuseid, mis omakorda tagaks parema ülevaate olukorrast meie lasteaias. 

Lisaks on lihtsam suurema tulemuslikkuse korral murekohti parem arendada jne.  

 

2. Ülevaade 2020.a. eelarvest 

COVID mõjutas palju. Keeruline oli planeerida laekumisi ning ka kulusid. Lõppkokkuvõttes 

oli edukas, 9 rühma tegutses (millest üks oli 10 lapsega asendusrühm). Detsembri lõpu seisuga 

õppis 168  last, töötas 38 töötajat. 

Eelarve täitmine 94,15% 

Kogu eelarve kulud 1,08 mln € 

Suurim osa personalikulud.  

Majand. kulude hulka kuulusid nt uued rulood, muusikatuba, personaliruum, uutes rühmades 

sisustus, tekstiilid, sööginõud, õppeköök (täissisustusega), põrandapesumasin (iMop) 

üldruumide koristuseks. Med. kulud -  maskid, visiirid, töötervishoiuarst, des. vahendid jm. 

Õppevahendite kulud igasse rühma individuaalselt kulutamiseks.  

Lisaks panustas lasteaed Lõunakeskuse uisuväljal uisutamisse ning spordiklubi Akrose 

külastusse. Laste-õppekirjanduse soetamine. Lasteaia mänguväljakute hooldustööd ja 

ülevaatused. Klotsilauad igasse rühma. b-botid ja matid interaktiivsete tegevuste jaoks, 

liivakast ja jalgpalli väravad. 

Investeeringud. Lasteaia hoone laiendamine, kahe rühmaruumi juurdeehitused, lisaks 

personaliruumi ehitus 277 321,52 €. 

Uued mööblid rühmaruumidesse, lauad toolid, riiulid, kapid hanke korras seotatud. 
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3. Laste arv rühmades 2021/22. õppeaastal 

10 rühma, sh 3 sõime.  

Rõõmupallid 1,5-3a 14 last 

Naerukrõllid 1,5-3a 16 last 

Kuukrõllid 1,5-3a 16 last 

Päikesekrõllid 2-3a (liit/sobitus) 20/18 last 

Põngerjad 3a 24 last 

Mesimummid 3-6a  24 last 

Kallikrõllid 4a 24 last 

Särakrõllid 4-5a (sobitus) 20/18 last 

Mängukrõllid 5a 23 last 

Tõrukesed 6a 24 last 

Kokku 205 kohta (sobitusega 201) 

Hoolekogu nõustus ühehäälselt ning sellega kinnitati laste arv rühmades. 

 

4. Kohapeal algatatud küsimused 

 

a. Konkursid – logopeed (0,5 kohta täna, 1 koht sügisest), mai alguses uus kuulutus 1,0 

kohaga sügisest alustamiseks.  

Õpetajaabi ametikohale uus inimene Mängukrõllidesse.  

b. Õpetaja koht sügisest vabaneb (õpetaja läheb puhkusele) 

c. Kohakasutuse mure: 30% käis kohal, 40% oli maksimus. Viimasel nädalal 34% lastest 

kohal. 

d. Lapsevanem: pildistamine, kevadel oli plaanis. Liis vastab: olukord on lükatud edasi 

maikuusse 2 päevale, toimub õues.  

e. Lapsevanem. Kas õpetajad on vaktsineeritud? Kristi vastab: esimese satsiga 50% 

vaktsineeris AZ 1. doosiga, teise korraga liitus veel õpetajaid. 
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