1

KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2
Toimumise koht :
Kooli tn 18, Lagedi, Rae vald, Harjumaa.
Lagedi lasteaed.

Kuupäev:

02.05.2013

Algusaeg:

17.30

Lehti kokku:

5

Järgmise korralise koosoleku aeg: 28.08.2013 kell 17:30

Koosoleku eesmärk/teema: Korraline Lagedi Lasteaia hoolekogu koosolek

Koosoleku päevakord

Algusaeg

Hoolekogu liikmed:
(nimi, esinduse alus)

1 Liina Kuura, lapsevanemate
esindaja rühmast Mesililled.

☺

2 Riskianalüüsi juhendi läbivaatamine
ja kooskõlastamine;

2 Hans Leissoo, lapsevanemate
esindaja rühmast Mesikäpad.

☺

3 2013 aasta I kvartali eelarve täitmise
aruanne;

3 Marju Randlepp, Rae valla
esindaja.

☺

4 Mesimummude rühma laste arvu
suurendamine;

☺
4 Siret Tüür, lapsevanemate
esindaja rühmast Mesimummud.

5 Messilillede rümas laste arvu
suurendamine alates uuest
õppeaastast;
6 Ehitusvigade kõrvaldamisest;

5 Esta Vaker, õpetajate esindaja. ☺

1 Ülevaade 07.02.2013 protokolli
otsuste ja soovituste täimise kohta;

17.30

6 Indrek Varik, lapsevanemate
esindaja rühmast Mesilinnud.

7 Lasteaiarühmade olmeküsimused;

☺

Külalised:
(nimi, amet)

1 Liivia Enneveer, lasteaia
direktor.

8 Kohapeal algatatud küsimused.
9

19.48

10

☺

2 Jaan Alver, Rae vald, abivalla- ☺
vanem (haridus- ja sotsiaalameti
tegevusvaldkond).
☺
3 Mirjel Reinumägi, Lagedi
Lasteaia majandusjuhataja

Leppemärgid: ☺ - osales; □ – puudus etteteatamisega; ■ - puudus

Koosoleku sisu:
1. Ülevaade 07.02.2013 protokolli otsuste ja soovituste täimise kohta.
P6*: Mesilindude rühma on 2 last juurde võetud;
P7*: Mesikäppade rühma on 2 last juurde võetud;
P10*: Majas käis Terviseamet – tervislikel põhjustel teisiti toituvate laste vanematel on vaja
tuua sellekohane arstitõend.
P11*: Tagumise ukse kasutamine – ei ole ainult evakuatsiooniks. Vanemad rühmad võivad
kasutada ja kasutavad seda ust õues käimiseks, nooremad rühmad käivad eestuksest.
P12*: Abiõpetajad koos õpetajatega saadavad lapsi õue jalutama ja tagasi.
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*tähistus vastsavalt eelmise koosoleku protokolli osa „Otsused ja soovitused“ punktidele.

2. Riskianalüüsi juhendi läbivaatamine ja kooskõlastamine.
Siiani koolis riskianalüüs puudus. Praegune juhtkond töötas välja olemasolevat riskianalüüsi
projekti.
Soovitus: Tehtud on tubli töö riskianalüüsiga kuid leiame, et dokumenti on vaja veel
täiendada ning muuta ta arusaadavamaks.
3. 2013 aasta I kvartali eelarve täitmise aruanne.
Suures plaanis on eelarvest hästi kinni peetud. Eelarve täitmise protsent on 19,12.
Teatud eelarve ridadel on ülekulu ja teatud ridadel alakulu.
Ülekuluga eelarveread: bürootarbed
Alakuluga eelarveread: koolituskulud, mänguasjad
Eelarve kohta informatsioon võetud hoolekogul teadmiseks.
Soovitus: vaadata ülekulu riskiga eelarve read konservatiivselt üle ning kasutada rohkem
laste mänguasjadele mõeldud eelarvelisi vahendeid.
4. Mesimummude rühma laste arvu suurendamine.
Hetkel on Mesimummude rühmas 14 last vanuses 1,5-3 a (sõimerühm).
Hoolekogu arutas seadusest tulenevat võimalust lisada lapsi rühma ning jõudis järgmise
otsuseni.
Otsus: Anda vallale luba suurendada vajadusel Mesimummude rühma laste arvu 2 lapse
võrra.
5. Messilillede rümas laste arvu suurendamine alates uuest õppeaastast.
Vallavalitsuse ettepanekul ja KELS-st lähtuvalt võetakse tagasi ettepanek laste arvu
suurendamise kohta Mesilillede rühas.
6. Ehitusvigade kõrvaldamisest.
Ventilatsioon – hommikuti rühmades halb lõhn. Võimalik, et lõhn on tingitud ventilatsiooni
ebapiisavast töörežiimist.
Soovitus: majandusjuhatajal korraldada ventilatsiooniprobleemi lahendamine koostöös
ehitajaga.
Lume, kukkumine katuselt, sadeveekaevu puudumine peasissepääsu lähedalt – lumetõkete
lisamine sissepääsu kohal olevale järsu kaldega katusele ning talvel katuse regulaarne
puhastamine parandaks olukorda. Lisada tasuks vastav eelarverida.
Peasissepääsust vasakule jääval vanal osal puudub ühes majanurgas sadevete kogumise kaev.
Külmade ilmadega on seal liuvälja tekkimise oht.
Otsuste ega soovitust ei ole vastu võetud, konstateeriti vaid fakte.
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Laste mänguväljak – piirdeaia ning maapinna vahel liiga suur vahemik, liivaalused kiled
väljas, muru kehvas seisukorras, suured veelombid kevadise lumesulamise ajal, suured ja
ohtlikud kivid mänguväljakul, liivakasti kinnikatmine ööks.
Väravad ja aed lastakse allapoole, liivakasti kinni ei kaeta, suured kivid kõrvaldatakse,
kileservad lõigatakse ära, maapind peab kuivama, siis saab alustada töödega. Lapsed lastakse
mänguväljakule kui maapind on kuivanund ning aed alla poole lastud. Selleks võib minna
mitu nädalat.
Õpetajad teenivad väga head palka, et leida võimalused lastega tegelemiseks ajal kui nad ei
saa kasutada mänguväljakut.
Otsus: Küsida haljastusega tegelevate spetsialistide (näiteks Kadrioru park) käest soovitusi
muru korrastamiseks.
Soovitus: Soovitame korralda mänguväljaku kordategemine selliselt, et lapsed saaks
võimalikult ruttu uuesti mängima või töötada välja ajutine alternatiivlahendus mängudeks,
tegevusteks, unustamata turvalisust.
Soovitus: Eemaldada mänguväljakul olevad kivid või leida lahendus, mis oleks ohutu.
7. Lasteaiarühmade olmeküsimused.
Lasteaia rühmadest on tulnud soov järgmiste vahendite järele: alternatiivsed istumise
vahendid, näiteks kott-toolid, pink/kingariiul vanema rühma ukse taha.
Sügisest on plaanis lasteaeda tuua porimatid, et siseruumidesse vähem mustust sisse viia.
Soovitus: Soetada rühmadesse alternatiiv-istumisvõimalus (näiteks kott-toolid) ning
tagumise ukse juurde pink, rühmade uste taha porimatid.
8. Kohapeal algatatud küsimused/probleemid.
Mitte eesti keelt kodukeelena kasutavad lapsed hoiavad õues omaette ning õpetajatel on
raskusi lastega suhtlemisel kuna lapsed ei saa tihti aru eestikeelsetest korraldustest/jutust.
Soovitus: tagada muukeelsete lastega suhtlemine eesti keeles, väikesed lapsed on väga suure
õppimisvõimega.
On esitatud avaldus kodanik K.U.-lt, saamaks lastele toidurahasoodustust.
Hoolekogu suunab avalduse valla sotsiaalosakonda arutlusele.
Otsus: Suunata Rae valla Haridus ja Sotsiaalametile kodanik K.U. avaldus, et amet otsustaks
toidurahasoodustuse saamise.
Võtame teadmiseks lasteaia ja kooli liitmise Lagedi Lasteaed-Põhikooliks. Nimetatu on
kinnitatud Rae vallavolikogu otsusega. Vajalik on veel Haridusministeeriumi poolne
kinnitus.
Võtame teadmiseks kollektiivpuhkuse korraldus: Lasteaed on kollektiivpuhkusel terve
juulikuu ja vastav korraldus on avaldatud.
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Otsus: Järgmine hoolekogu koosolek. Erandkorras on uue hoolekogu koosoleku aeg
28.08.2013 kell 17.30.

Vastutaja

Otsused ja soovitused

Lõpetada

1. Soovitus: Eritoitu vajavate laste vanemad peavad esitama lasteaiale Liivia Enneveer
sellekohase arstitõendi.
2. Soovitus: Tehtud on tubli töö riskianalüüsiga kuid leiame, et
Liivia Enneveer 28.08.13
dokumenti on vaja veel täiendada ning muuta ta arusaadavamaks.
3. Soovitus: vaadata ülekulu riskiga eelarve read konservatiivselt üle
Liivia Enneveer 28.08.13
ning kasutada rohkem laste mänguasjadele mõeldud eelarvelisi
vahendeid.
4. Otsus: Anda vallale luba suurendada vajadusel Mesimummude
Marju Randlepp
rühma laste arvu 2 lapse võrra.
5. Soovitus: Majandusjuhatajal korraldada ventilatsiooniprobleemi
Mirjel Reinumägi 02.06.13
lahendamine koostöös ehitajaga.
6. Soovitus: Soovitame korralda mänguväljaku kordategemine selliselt, Mirjel Reinumägi koheselt
et lapsed saaks võimalikult ruttu uuesti mängima või töötada välja
ajutine alternatiivlahendus mängudeks, tegevusteks, unustamata
turvalisust.
02.06.13
7. Otsus: Küsida haljastusega tegelevate spetsialistide (näiteks Indrek Varik
Kadrioru park) käest soovitusi muru korrastamiseks.
8. Soovitus: Eemaldada mänguväljakul olevad kivid või leida lahendus, Mirjel Reinumägi 28.08.13
mis oleks ohutu.
9. Soovitus: Soetada rühmadesse alternatiiv-istumisvõimalus (näiteks
kott-toolid) ning tagumise ukse juurde pink, rühmade uste taha
porimatid.
10. Soovitus: Tagada muukeelsete lastega suhtlemine eesti keeles,
väikesed lapsed on väga suure õppimisvõimega.
11. Otsus: Suunata Rae valla Haridus ja Sotsiaalametile kodanik K.U.
avaldus, et amet otsustaks toidurahasoodustuse saamise.
12. Otsus: Kutsuda kokku järgmine korraline hoolekogu koosolek
28.08.2013, kell 17.30.
JUHATAJA:

Indrek Varik

PROTOKOLLIJA:

Mirjel Reinumägi 30.09.13

Liivia Enneveer
_

02.05.13

Indrek Varik

28.08.13

Siret Tüür
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