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PÄEVAKORD:
1. Eelarve 2012
2. Suvine lahtiolekuaeg
3. Rahuloluküsitlus
4. Meililisti avamine
5. Jooksvad küsimused

1. Eelarve 2012
Lasteaia direktor andis lühiülevaate vastuvõetud eelarvest. Mõningad
väljavõtted sellest:
• Lasteaias töötab lepinguline KÄIDUELEKTRIK, kes saab igakuist
tasu ja on kohustatud elektrisüsteemi korras hoidma
• Tuletõrjekappi hooldab eraldi inimene, ka lepinguline
• TURVAUSTE PROJEKT koos täisviimistlusega- otsus projekti
rahastamise kohta tuleb juunikuus
• PADJAD ja EMAILPOTID loodetakse samuti välja vahetada
• Kasvatajatele ettenähtud 56 päeva puhkust, suviseid palkasid ei
pea kärpima- mahuvad eelarvesse (juuni ja august, mil
kasvatajad tööl on)

• ETTEVÕTLIK KOOL/ LASTEAED - projekti osalustasu 1000.- €.
Lüüakse aktiivselt kaasa

• Õuealale

planeeritakse ehitada MUINASJUTUMAJA, samas
soovitakse õue lisada „muusikalisi instrumente“. Olemasolevasse
mängumajja lisada looduslikke materjale- lapsed saaksid
meisterdada ja mängida, arendada loovust.

2. Suvine lahtiolekuaeg
Vaadati täidetud rahuloluküsitluste ankeete - kui palju oleks soovijaid
suvisesse rühma.
Otsustati teha vallavalitsusele ettepanek:
4.-22 juunini avatud KOONDRÜHM
23. juunist- 20. augustini lasteaed SULETUD
21. augustist avatakse taas kõik 3 rühma

3. Rahuloluküsitlus
Osavõtt ankeetide täitmisel sel aastal parem. Praeguseks tagastatud 41
täidetud ankeeti, osa veel puudu.
Osade küsimuste sõnastus ja vastusevariandid oleks vaja ümber sõnastada.
OTSUS: lasteaia direktor teeb küsitlusest kokkuvõtted ja paneb need välja
lasteaia kodulehele. Sügisel, esimesel hoolekogu koosolekul küsimustik üle
vaadata ja teha korrektuurid.

4. Meililisti avamine
Hoolekogu tegi ettepaneku LASTEAIA MEILILISTI avamiseks, mis võiks olla kas
rühmapõhine või kogu lasteaiale üks. Lapsevanemate meiliaadressidele
tuleks iganädalaselt info ürituste/ sündmuste, menüü ja muu vajaliku kohta.
Samas saaks ka lapsevanemad infot jagada ja kasvatajatele teateid saata.
Kasvatajad haldaks oma rühma listi ise. Võiks edastada ka nädala- või
kuuplaani.

OTSUS: direktor uurib teostatavust ning ehk on võimalik sügisest asi käiku
lasta!

5.Jooksvad küsimused
• Sõimerühmast läheb õpetaja abi dekreeti. Kuna juba praegu on 4
inimest avaldanud soovi tööle asuda sellele ametikohale, siis on
mõistlik välja kuulutada KONKURSS sellele koha täitmiseks.
OTSUS: direktor paneb aprilli ja mai „AWWINORM“-i tööpakkumise
kuulutuse, samuti valla kodulehele, lasteaia kodulehele ja kuulutuste
tahvlile. Maikuu viimasel nädalal saab hoolekogu taas kokku ning
arutab kandidaatide sobivust antud ametikohale.
• Loodetavasti naaseb ka lauluõpetaja sügisest taas tööle!
• Hoolekogu liige tegi ettepaneku teavitamaks ka lapsevanemaid, kui
lasteaias vahetub töötaja, sest osadel lastel tekib kohanemisraskusi.
Rühma kasvataja peaks sellelaadset infot edastama lapsevanematele.
• RINGIDE TÖÖST. Praegu töötab vaid spordiring. Kunsti- ja rütmikaring
on tegevuse lõpetanud. Tehti ettepanek ringijuhtide töö tasustamisel
kasutada ettemaksu, sest väga keeruline on vanematelt raha kätte
saada ja on segadust ka maksmisega.
• 11. Mail lasteaias EMADEPÄEVA tähistamine
• Hoolekogu tegi ettepaneku taas OÜ Pildikompanii fotograaf lasteaeda
kutsuda, direktor oli nõus ning aprillikuu jooksul ka fotograaf saabub!
• Lasteaia koridoris võiks olla TEADETETAHVEL „Ost/ müük/ vahetus“.
• 1. Juuni- LASTEKAITSEPÄEVA
(Ettevõtlik lasteaed).

tähistamine-

üritus

projektipõhine

• Kindlasti toimub VÄLJASÕIT/ MATK loodusesse.
• Tehti ettepanek augustikuus korraldada lasteaia õuealal LASTEASJADE
VÄLIMÜÜK (ost/ müük/vahetus), kus vanemad saaks soovi korral osta/
müüa lastega seonduvaid riideid, jalatseid jms.

• Üks hoolekogu liige oli mures jalgrattakiivrite ohtlikkuse suhtes. Kiiver
on õigustatud, kui laps sõidab rattaga, aga turnides on see ohtlik!
Lepiti kokku, kui lapsevanem soovib, võib ta kirjutada avalduse

loobumaks kiivrist (ka rattaga sõites) ja võttes seega ka omavastutuse
võimalike õnnetuste suhtes. Loodetavasti teevad ka kasvatajad
selgitustööd, millal kiiver on vajalik ja millal võib see ohtlikuks
muutuda.
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