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KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1
Toimumise koht :
Kooli tn 18, Lagedi, Rae vald, Harjumaa.
Lagedi lasteaed.

Kuupäev:

07.02.2013

Algusaeg:

17.30

Lehti kokku:

4

Järgmise korralise koosoleku aeg: 02.05.2013

Koosoleku eesmärk/teema

Koosoleku päevakord
1 Hoolekogu liikmete tutvustus,
hoolekogu protokollija ja esimehe
valimine.
2 Toiduraha maksumus.

Algusaeg

Hoolekogu liikmed:
(nimi, esinduse alus)

1 Liina Kuura, lapsevanemate
esindaja rühmast Mesililled.

☺

2 Hans Leissoo, lapsevanemate
esindaja rühmast Mesikäpad.

□

3 Laekunud avalduste läbivaatamine.

3 Marju Randlepp, Rae valla
esindaja.

☺

4 Laste arvust rühmades.

4 Siret Tüür, lapsevanemate
☺
esindaja rühmast Mesimummud.

5 Kohapeal algatatud küsimused.

5 Esta Vaker, õpetajate esindaja. ☺

6
7

17.30

19.30

6 Indrek Varik, lapsevanemate
esindaja rühmast Mesilinnud.

☺

Külalised:
(nimi, amet)

8

1 Liivia Enneveer, lasteaia
direktor.

9

2 Jaan Alver, Rae vald, abivalla- ☺
vanem (haridus- ja sotsiaalameti
tegevusvaldkond).
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Leppemärgid: ☺ - osales; □ – puudus etteteatamisega; ■ - puudus
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Koosoleku sisu:
1. Hoolekogu liikmete tutvustus, hoolekogu protokollija ja esimehe valimine.
Hoolekogu moodustavad lastevanemate esindajad, igast rühmast üks, õpetajate üks esindaja
ja üks esindaja Rae valla poolt.
Rae vallavalitsuse poolt on kinnitatud järgmised hoolekogu liikmed:
- Liina Kuura, lapsevanemate esindaja rühmast Mesililled;
- Hans Leissoo, lapsevanemate esindaja rühmast Mesikäpad;
- Siret Tüür, lapsevanemate esindaja rühmast Mesimummud;
- Indrek Varik, lapsevanemate esindaja rühmast Mesilinnud;
- Esta Vaker, õpetajate esindaja;
- Marju Randlepp, Rae valla esindaja.
Otsus: Siret Tüür kinnitada koosoleku protokollijaks.
Otsus: Indrek Varik valida hoolekogu esimeheks.
2. Toiduraha maksumus.
Arutati lasteaia toiduraha küsimust.
Otsus: Kinnitada lasteaia toidupäeva hinnaks 1,60 eurot.
3. Laekunud avalduste läbivaatamine.
Hoolekogule on laekunud 2 avaldust:
1) Kodanik A.K. avaldus.
2) Kodanik M.M.avaldus.
Hoolekogu arutas mõlemat avaldust.
Otsus: Toetada mõlemat avaldust ja edastada need Rae Vallavalitsusele otsuse tegemiseks.
4. Laste arvust rühmades.
Hetkel on laste arv rühmades järgmine:
Mesimummud: 14 last vanuses 1,5-3a (sõimerühm)
Mesilinnud: 18 last vanuses 2-4a (liitrühm)
Mesikäpad: 18 last vanuses 3-5a (liitrühm)
Mesililled: 20 last vanuses 4-7a (lasteaiarühm)
Hoolekogu arutas seadusest tulenevat võimalust lisada lapsi rühmadesse ning jõudis
järgmiste otsusteni.
Otsus: Mesimummude rühma laste lisamine otsustatakse järgmisel hoolekogu koosolekul.
Otsus: anda vallavalitsusel luba suurendada Mesilindude rühma vajadusel 2 lapse võrra,
arvestades seaduses kehtestatud piiranguid.
Otsus: anda vallavalitsusel luba suurendada Mesikäppade rühma vajadusel 2 lapse võrra,
arvestades seaduses kehtestatud piiranguid.
Otsus: mitte anda vallavalitsusel luba suurendada Mesilillede rühma ennem uue õppeaasta
algust. Tulla küsimuse juurde tagasi ennem uue õppeaasta algust.
Lagedi Lasteaed, Hoolekogu koosolek 07.02.2013

3

5. Kohapeal algatatud küsimused.

Lasteaia ja kooli liitmisest.
Hoolekogu arutas vallavalitsuse soovi liita sügisest Lagedi lasteaed ja kool.
Otsus: Toetada Lagedi kooli ja lasteaia liitmist üheks asutuseks.
Tervislikel põhjustel teisiti toituvatest lastest.
Hoolekogu arutas tervislikel põhjustel teisiti toituvate laste toidlustamise korraldamist.
Soovitus: Tervislikel põhjustel teisiti toituvate laste toidlustamine korraldada tulenevalt
tervishoiutöötajate soovitustest ning koostöös lapsevanema ja lasteaia pidajaga tagada
nimetatud lastele ettenähtud toiduenergia- ja toiduainete vajaduse osakaal toidukordade ajal.
Lasteaiarühmade õue viimisest.
Hoolekogu arutas rühmade õue ja mänguväljakule viimist ja abiõpetajate osa selles.
Soovitus: Täpsustada, kas tagumine väljapääs, mis viib otse mänguväljakule, on mõeldud
ainult evakuatsiooniks. Juhul kui tagumine väjapääs on mõeldud ainult evakuatsiooniks, siis
korraldada kõikide rühmade jalutama viimine läbi peaukse;
Soovitus: Täpsustada, kas abiõpetajate tänaste ametiülesannet hulka kuulub laste saatmine
kuni kinnise mänguväljakuni ja jalutamisel aleviku vahel. Selliste ülesannete puudumisel,
laste turvalisuse tõstmise nimel, kaaluda nende lisamist ametiülesannete hulka.
Hoolekogu töö korraldamisest.
Hoolekogu arutas oma töö korraldust lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seadusest.
Otsus: Viia hoolekogu koosolek läbi kord kvartalis, vajadusel tihedamini. Korralise
hoolekogu toimumise päevaks kinnitada kuu esimene neljapäev.

Vastutaja

Lõpetada

1. Otsus: Kinnitada Siret Tüür koosoleku protokollijaks.

-

-

2. Otsus: Kinnitada Indrek Varik Lagedi lasteaia hoolekogu esimeheks.

-

-

3. Otsus: Kinnitada lasteaia toidupäeva hinnaks 1,60 eurot.

-

-

4. Otsus: Toetada A. K. ja M. M. avaldusi ja edastada need Rae
Vallavalitsusele otsuse tegemiseks.

-

-

Indrek Varik

02.05.13

Otsused ja soovitused

5. Otsus: Mesimummude rühma laste lisamine otsustatakse järgmisel
hoolekogu koosolekul.

Lagedi Lasteaed, Hoolekogu koosolek 07.02.2013

4

6. Otsus: Anda vallavalitsusel luba suurendada Mesilindude rühma
vajadusel 2 lapse võrra.

-

-

7. Otsus: Anda vallavalitsusel luba suurendada Mesikäppade rühma
vajadusel 2 lapse võrra.

-

-

8. Otsus: Mitte anda vallavalitsusel luba suurendada Mesilillede rühma
ennem uue õppeaasta algust. Tulla küsimuse juurde tagasi ennem uue
õppeaasta algust.
9. Otsus: Toetada kooli ja lasteaia liitmist üheks asutuseks.

-

-

-

-

10. Soovitus: Tervislikel põhjustel teisiti toituvate laste toidlustamine
Liivia Enneveer 06.03.13
korraldada tulenevalt tervishoiutöötaja soovitusest ning koostöös
lapsevanema ja lasteaia pidajaga tagada nimetatud lastele ettenähtud
toiduenergia- ja toiduainete vajaduse osakaal toidukordade ajal.
11. Soovitus: Täpsustada, kas tagumine väljapääs, mis viib otse
Liivia Enneveer 06.03.13
mänguväljakule, on mõeldud ainult evakuatsiooniks. Juhul kui
tagumine väjapääs on mõeldud ainult evakuatsiooniks, siis
korraldada kõikide rühmade jalutama viimine läbi peaukse
12. Soovitus: Täpsustada, kas abiõpetajate tänaste ametiülesannet hulka Liivia Enneveer 06.03.13
kuulub laste saatmine kuni kinnise mänguväljakuni ja jalutamisel
aleviku vahel. Selliste ülesannete puudumisel, laste turvalisuse
tõstmise nimel, kaaluda nende lisamist ametiülesannete hulka.
13. Otsus: Viia hoolekogu koosolek läbi kord kvartalis, vajadusel
Indrek Varik
tihedamini. Korralise hoolekogu toimumise päevaks kinnitada kuu
esimene neljapäev.
14. Otsus: Järgmine korraline hoolekogu toimub 02.05.2013.a
Indrek Varik 02.05.13
(lähtuvalt punktist 13).

JUHATAJA:

Indrek Varik

PROTOKOLLIJA:

Siret Tüür
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