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1. Keskkonna riskianalüüs
Kuulati lasteaia direktorit Piret Haava Riskianalüüs peab valmima 31. detsembriks 2011. a. Tervisekaitse on samuti asjade kulgu
juba uurinud. Aluseks on võetud Tervise Arengu Instituudi juhendmaterjal. Määrata tuleb oht
ja riskitase. On erinevad hindamiskriteeriumid.
Koostada tuleb TEGEVUSKAVA riskide likvideerimiseks.
Direktori sõnutsi on tema ametiaja jooksul olnud 3 õnnetust, mida ei osatud ette näha.
Mõned arutelupunktid tegevuskavas:
 Laudade ja kappide väljaulatuvad nurgad katta puidust nurgaliistudega.
 Kõikidele treppidele paigaldada käsipuud, libedatele treppidele panna libisemisvastast
teipi.
 Kukkumiste vältimiseks katta maja esikus libeda pinnaga põrand porivaibaga.
 Trepiastmetele maalida kas jalajäljed, numbrid või tähed - see tõmbaks laste
tähelepanu ja võtaks neil nö. hoogu maha. Samas oleks sellel ka õppeotstarve loendamine jms.
 Vajalik on markeerida väljaspool lasteaia õueala asuv territoorium – välja on vaja
panna liiklusmärk „Ülekäigurada“ või „Lapsed teel“ või siis panna autosõiduteele
lasteaia lähedusse „lamav politseinik“, et autojuhid (eriti kihutajad) võtaks hoogu
maha! Lasteaia direktor teeb valda sellesisulise ettepaneku.
 Üheks riskiteguriks on ka võõraste (ehk siis lasteaiaga mitte seotud isikute ja
lapsevanemate) viibimine lasteaia territooriumil ning võõraste majja sisenemine.
Kuidas nö. soovimatuid isikuid vältida? Arutelu käigus selgus, et siiani pole
arusaamatusi ja probleeme antud teemal esinenud. Küll aga oleks vajalik näiteks
peavärava juurde silt „Territoorium on valve all“. Samas ei tohiks keelata väikelaste
emadel tulla lastega mänguväljakule mängima.

 Üks ohutuse kriteerium on ka „Haljastuses kasutatakse ainult ohutuid ja
mittemürgiseid taimi“. Direktori sõnul meie lasteaia territooriumil selliseid taimi ei
esine.
 Klaasustele panna peale märgised, et lapsed kogemata klaasidesse ei jookseks. Samas
meeldib lastele väga õue vaadata. Märgistega tuleks katta uste alumine kolmandik, siis
pole väljavaade piiratud.
 Rattaga sõites on kiivri kandmine kohustuslik. Seda nõuet täidetakse korrektselt.
 Väljaspool lasteaia territooriumi peab rühmasaatja olema läbinud vastava koolituse.
Lasteaia direktor on selle koolituse läbinud ja edastanud saadud teadmised
rühmaõpetajatele. Olemas on 20 helkurvesti lastele, märk „ Lapsed teel“. Juurde oleks
vaja suurematele lastele helkurveste.
 Tõstatati probleem masuudiõli välja ajavatest radiaatoritest - laste riided määrduvad
riiete kuivatamisel ja radiaatorite vastu käimisel. Probleem algab juba trassist peale,
radiaatorid tuleks samuti välja vahetada - probleemiga vaja kindlasti tegeleda!
 Siseuksi suve jooksul välja vahetada ei õnnestunud, kuna ei saadud projektirahasid.
15. septembriks 2011 esitatakse laiendatud projekt uuesti.
 Üheks tõsiseks probleemiks on laste õueminek- üks kasvatajatest peaks olema juba
enne laste õue jõudmist seal olemas, kuid tihtipeale on lapsed omapäi. Õpetajate sõnul
on probleem selles, et lapsi tuleb aidata riidesse ja nii jõutaksegi ise viimasena.
Hoolekogu poolt on palve - keegi töötajatest peab siiski olema õues valmis laste
valvamiseks! Tuleb kas või koostada graafik, kui muid lahendusi pole. Sõimerühma
lapsed just seetõttu õhtul õue mängima ei lähe, kuna kasvataja jaoks ei võimalik kõike
üheaegselt teha - olla juba õues valmis lapsi vastu võtmas, panna neid samaaegselt
riidesse jne. Tuleb otsida lahendusi!
Riskianalüüsi tegevuskava kooskõlastatud hoolekoguga ja edastada direktori poolt
vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

2. Toiduraha
Kuna elukallidus mõjutab ka söögiraha maksumust ning tehtud kalkulatsioonide alusel enam
välja ei tule, teeb hoolekogu ettepaneku TÕSTA toiduraha maksumust:
* SÕIMERÜHM
1,40 € päev (enne 1,10 € päev)
* 1. ja 2. RÜHM
1,50 € päev (enne 1,15 € päev)
Ettepanek pandi hääletusele. Tulemus - kõik hoolekogu liikmed hääletasid POOLT.
Lasteaia üldkoosolekul teavitada sellest ka lapsevanemaid.

3. Lasteaia põhimäärus
Põhimääruse muudatuse ettepanekud (hoolekogu eksisteerimist puudutavad) on valda
esitatud, kuid siiani ei ole põhimäärust viidud seadusega kooskõlasse. Vallavalitsuse esindaja
Mai Tooming lubas asja uurida, miks seda tehtud pole.
Hoolekogusse valimine
Iga rühma esindab hoolekogus kaks lapsevanemat. Valik tehakse
RÜHMAKOOSOLEKUTEL ja kinnitatakse ÜLDKOOSOLEKUL.

4. Jooksvad küsimused
•
•

•
•

•
•
•

•

LOGOPEED - hakkab lasteaias käima uuest õppeaastast 2 korda nädalas.
MUUSIKAÕPETAJA konkurssile ei laekunud direktori sõnul ühtegi sooviavaldust.
Olude sunnil peavad nüüd rühmaõpetajad ISE muusikalist kasvatust läbi viima.
Hoolekogu ettepanek on- SÜGISEL veelkord konkurssi korrata, tööpakkumist levitada
laiemalt, nt www.koolielu.ee portaal, Internet
Vajalik on ka TUGIISIKU töö jätkamine käitumishäirega lapsega.
Tehti ettepanek SPORDIRINGI töö alustamiseks, õpetaja selleks (Age Raimets) oleks
olemas. Pidada õpetaja ja lapsevanematega selles osas läbirääkimisi osapoolte
huvitatusest.
Ka KUNSTI- ja RÜTMIKARINGIDEGA tahetakse jätkata
LASTEAIA ÜLDKOOSOLEK toimuks 14. septembril. Sildid välja panna!
Hoolekogu protokollid võiks üleval olla ka väljaprindituna sissekäigu juures - siis
saaks lapsevanemad (need, kes Internetist ei loe) aimu hoolekogu tööst ja
muudatustest-ettepanekutest!
Kooliminejatele lastele tehakse lasteaias KOOLIVALMIDUSTEST, selle aasta
kevadel toimus see JOONISTUSTESTINA, mis pidi väga hästi lapse vaimset arengut
näitama. Aga füüsiline ja sotsiaalne valmisolek- kuidas seda testitakse? Seaduse järgi
peaks lasteaed väljastama KOOLIVALMIDUSKAARDI, mille soovitusliku vormi on
koostanud haridusministeerium. Järgmisel aastal peaks selle nõudega arvestama.

Hoolekogu saab kokku jälle oktoobris 2011. a.
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