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Lagedi Lasteaia HOOLEKOGU PROTOKOLL nr 1
Aeg: 25.11.2013
Koht: Lagedi Lasteaed-Põhikool
Algus 17:30; Lõpp 20: 15

Koosoleku kokkukutsuja/juhataja: Direktori KT Merilyn Saarkoppel
Protokollija: Siret Tüür
Osalejad: Siret Tüür (Mesimummud), Hans Leissoo (Mesikäpad), Marianne Lõhmus
(Mesilinnud), Liina Kuura (Mesililled), Esta Vaker (Õpetajate esindaja), Marju Randlepp
(Rae valla esindaja).
Külaline: MirjelReinumägi (Majandusjuhataja).

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
•

Hoolekogu esimehe, aseesimehe ning sekretäri valimine;

•

Toiduraha maksumus Lagedi Lasteaias;

•

Ülevaade 28.08.2013 hoolekogu koosoleku protokolli Otsustest ja soovitustest;

•

Kohapeal algatatud küsimused;
(NB! Majandusjuhatajaga seotud küsimused on arutatakse läbi koosoleku esimeses
osas, pärast mida M. Reinumägi lahkub, protokollis asetsevad vastavalt
päevakorrapunktidele).

Võtta maha järgmised eelmises protokollis selleks koosolekuks määratud päevakorrapunktid:
•

Tervisekaitsenõuete ülevaatamine - panna järgmise koosoleku päevakorda;
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•

Lasteaia Kodukorra ülevaatamine, ettepanekud – panna järgmise koosoleku
päevakorda;

•

Olukord lastevanemate finantseeritavate üritustega – panna järgmise koosoleku
päevakorda;

1.HOOLEKOGU ESIMEHE, ASEESIMEHE, SEKRETÄRI VALIMINE;
Direktori KT ettepanekul seoses endise esimehe Indrek Variku lahkumisega hoolekogust
tuleb valida uus hoolekogu esimees, aseesimees ning sekretär. Kandidaatideks pakuti Siret
Tüür ja Hans Leissoo.
OTSUS nr1: Hoolekogu esimeheks valiti Siret Tüür ning aseesimeheks Hans
Leissoo.Hoolekogu sekretäriks valiti Marianne Lõhmus.

2. TOIDURAHA MAKSUMUS LAGEDI LASTEAIAS;
Direktori KT ettepanek on tõsta lasteaia toiduraha maksumust 1,60-lt 1,65-le tagasiulatuvalt
alates 01.11.2013-st seoses ajutise toitlustaja muutumisega, toiduraha ühtlustamisega ning
toiduainete kallinemisega. Eesmärk on pakkuda lastele tervislikumat ja täisväärtuslikumat
toitu.
OTSUS nr2: Tõsta lasteaia toiduraha maksumust 1,65 eur päevas tagasiulatuvalt alates
14.11.2013. Vastav otsus teha koheselt lastevanematele teatavaks.

3. ÜLEVAADE 28.08.2013 HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLLIOTSUSTEST JA SOOVITUSTEST;

*Õhuniiskuse % lasteaia rühmades.
Probleemiks on pigem õhukuivus. Tuleb teha mõõtmine ning vajadusel soetada niisutid.
OTSUS nr3: Detsembri lõpuks 2013 on soetatud niiskusemõõtja, õhuniiskuse protsent
mõõdetud ning rühmades olukord fikseeritud, vajadusel lahendatud.
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*Majaesise sadevee probleem.
OTSUS nr4: Majandusjuhataja suhtleb ehitajaga sadevee probleemi lahendamise tööde
toimumise aja teadasaamiseks ning annab jooksvalt hoolekogule sellekohast infot.
*Mänguväljaku aed
OTSUS nr5: Ära lahendada ohutusega seotud probleemid väravate ja aedadega.

*Riskianalüüsi koostamisest
SOOVITUS nr6: Palume juhtkonnal tegeleda riskianalüüsi kohaldamisega meie asutuse jaoks
vastavaks ning anda jooksvalt ülevaadet. Vaatame tehtu üle järgmisel koosolekul.

*Huviringid
Merilyn Saarkoppel: Küsitlus tehti huviringide soovi kohta kõikides rühmades. Palju sooviti
laulmist, selle lahendamisega tegeletakse, otsitakse läbiviijat. Inglise keele kohapealt käivad
samuti läbirääkimised võimaliku läbiviijaga. Arvan, et järgmisest poolaastast saame lastele
pakkuda mängulist inglisekeele õpet. Hetkel toimuvad juba Judo, peotants ja jalgpall 4-7a
lastele.
SOOVITUS nr7: Leida inimene, kes hakkaks läbi viima huviringina laulmist ning spordiringi,
uurida ka oma kooli pedagoogidelt.

*Eelmise hoolekogu protokolli Soovituste ja Otsuste punkt nr 8 oli, et kas anda lasteaiast
lapsevanema nõusolekul laps kaasa üle 12aastasele vanemale õele, vennale?
SOOVITUS nr8: Vaadata igat konkreetset juhtumit eraldi. Kui seda on tõesti vaja (nt
üksikema, töökorraldus ) tuleb vaadata juhtumipõhiselt üle, juhtkonnal otsus teha.
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*Hoolekogu soovis, et Vallavalitsus töötaks välja kooli ja lasteaia hoolekogude kodu-ja
töökord.
On olemas Rae Vallavalitsuse määrus 04.01.2011 nr01. „Rae valla üldhariduskoolide
hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kinnitamine“. Kuna oleme Lagedi LasteaedPõhikool, kehtib see ka meile, lisaks lasteaeda puudutav KELS´i poolt kehtestatu.

*Hoolekogu toetas olukorda, kus jätkaks eraldi lasteaia ja põhikooli hoolekogu ning jäi
valla/juhtkonna otsust ootama.
Jätkab 2 hoolekogu: kooli ja lasteaia oma eraldi. Hoolekogude nimekiri koolidirektori poolt
edastatud.“ Vallavalitsus on ka selle kinnitanud.

*Soov oli leida parem lahendus laste wc-s käimisele õuesoleku ajal.
Tänaseks on probleem lahendatud ning kasutatakse õpetajaabide abi.

*Valverühma vajadus suveperioodil (juulis).
Vallas on olukorda arutatud. Kindlasti ei avata rühma Lagedil, kui siis mujal Rae valla
lasteaias. Eelmisel koosolekul oli juttu, et tehakse küsitlus lastevanematele. Tuleb olla väga
ettevaatlik ning väga hästi läbi mõelda, kuidas küsitlust sõnastada, et vanem teadvustab
endale reaalset vajadust, arvestab, et see rühm on mujal ning lapsel on uued õpetajad ja lapsed
ümber. Küsitluse sisu peab olema täpne.
OTSUS nr9: Korraldada küsitlus lastevanematele suvise valverühma vajaduse tuvastamiseks.
Tähtaeg dets.2013.

*Tervisekaitsenõuded –nende järgminine
SOOVITUS nr10: Juhtkond koos personaliga töötavad läbi Tervisekaitsenõuded ning toovad
välja murekohad. Hoolekogu annab jooksvalt juhtkonnale märku, kui midagi vajab
ülevaatamist.
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3.KOHAPEAL ALGATATUD KÜSIMUSED;

*Infoliikumine lasteaia ja lastevanemate vahel, mis puudutab õppetööd ja huviringe;
Olukorda aitab lahendada e-lasteaed, kuid seda on vaja veel testida.
OTSUS nr11: Rühmades stendile panna rühma nädalaplaan.

*Probleem uue korraldusega jätta välisjalanõud ette esikusse
Praegune lahendus on hea, kuid on tekkinud mõned probleemid.
SOOVITUS nr12: Leida parem lahendus kehtestatud korrale jalanõude äravõtmiseks esikus.

*Kelkudega talvel tulemine, kas leitakse koht hoidmiseks
OTSUS nr13: Juhtkond annab teada, kas leitakse koht kelkude hoidmiseks.

*Uue direktori otsimine
Praegu on otsustatud, et kuulutame konkursi välja kevadel, et leida uus direktor augustiks
enne järgmist uut õppeaastat. Selle ajani on Merilyn Saarkoppel määratud Direktori KT-ks.
SOOVITUS nr14: Palume anda jooksvalt infot direktori ametikoha täitmise kohta.

*Lasteaia eelarvest
Eelarve on endise direktori poolt valda saadetud ning arvatavasti seal enam muudatusi teha ei
anna. Eelarve esialgne versioon on valmis, mis tõenäoliselt kinnitatakse 17.detsembri
vallavolikogus.
SOOVITUS nr15: Palun juhtkonnal (asap)saata hoolekogule tuvtumiseks uue aasta
eelarveplaan.
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*Lasteaia eraldi õppejuhi vajadusest
Seoses praeguse olukorraga, kus õppejuht täidab ka direktori kohuseid, palume vallavalitsusel
mõelda sellele, et määrata lasteaiale eraldi õppejuht (0,5kohta).
SOOVITUS nr16: Arutada vallavalitsusel võimalust määrata lasteaiale eraldi õppejuht, kes
tegeleks ainult lasteaiaga.

*Lasteaia üritused
Praegu otsime jõulupeoks jõuluvana. Ürituste korraldamisel on abiks kooli huvijuht.
2.jaanuaril tuleb lasteaia esimene sünnipäev.
SOOVITUS nr17: Kaasata hoolekogu lasteaia 1.sünnipäeva korraldamisse.

*Õpetajaabide palgatõusu võimalus
Rae valla lasteaedades koguti toetusallkirju õpetajaabide palga tõstmiseks. Olukord läheb
valda arutamisele. Õpetajaabid on palgatõusu välja teeninud kuna nad tõesti teevad kõvasti
tööd ning ka seda, mida nende kohustused otseselt ette ei näe.
OTSUS nr18: Meie hoolekogu toetab õpetajaabide palgatõusu.

*Lepiti kokku hoolekogu järgmise koosoleku aeg.
OTSUS nr19: Uue hoolekogu koosoleku aeg : Teisipäev, 14.01.2014 kell 17:30.
Külalisena paluda osalema Majandusjuhataja - MirjelReinumägi ning abivallavanem hariduse
alal- Jens Vendel.Järgmise koosoleku päevakord saadetakse koos kutsega vähemalt nädal
aega enne koosolekut.
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Lasteaia Hoolekogu koosolekul 25.11.13 vastuvõetud otsused ja soovitused:
1)OTSUS: Määrata Lagedi Lasteaia hoolekogu esimeheks Siret Tüür, ase-esimeheks Hans
Leissoo, sekretäriks Marianne Lõhmus.
2)OTSUS: Tõsta lasteaia toiduraha maksumust 1,65 eur päevas tagasiulatuvalt alates
14.11.2013. Juhtkonnal edastada vastav info lasteavanematele.
3)OTSUS: Detsembri lõpuks 2013 on soetatud niiskusemõõtja, niiskuseprotsent rühmades
mõõdetud ning rühmades olukord fikseeritud, vajadusel lahendatud.
4)OTSUS: Majandusjuhataja suhtleb ehitajaga sadevee probleemi lahendamise tööde
toimumise aja teadasaamiseks ning annab jooksvalt hoolekogule sellekohast infot.
5)OTSUS: Ära lahendada ohutusega seotud probleemid väravate ja aedadega.
6)SOOVITUS: Palume juhtkonnal tegeleda riskianalüüsi kohaldamisega meie asutuse
jaoks vastavaks ning anda jooksvalt ülevaadet. Vaatame tehtu üle järgmisel koosolekul.
7)SOOVITUS: Leida inimene, kes hakkaks läbi viima huviringina laulmist ning
spordiringi, uurida ka oma kooli pedagoogidelt.
8)SOOVITUS: Vaadata igat konkreetset juhtumit eraldi. Kui seda on tõesti vaja (nt
üksikema, töökorraldus ) tuleb vaadata juhtumipõhiselt üle, juhtkonnal otsus teha.
9)OTSUS: Korraldada küsitlus lastevanematele suvise valverühma vajaduse tuvastamiseks.
Tähtaeg dets.2013.
10)SOOVITUS: Juhtkonnalpalun töötada koos personaliga läbi Tervisekaitsenõuded ning
tuua välja murekohad. Hoolekogu annab jooksvalt juhtkonnale märku, kui midagi vajab
ülevaatamist.
11) OTSUS: Rühmades stendile panna rühma nädalaplaan.
12) SOOVITUS: Leida parem lahendus kehtestatud korrale jalanõude äravõtmiseks esikus.
13)OTSUS: Juhtkond annab teada, kas leitakse koht kelkude hoidmiseks.
14) SOOVITUS: Palume anda jooksvalt infot direktori ametikoha täitmise kohta.
15)SOOVITUS: Palun juhtkonnal saata hoolekogule tuvtumiseks uue aasta eelarveplaan.
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16)SOOVITUS: Arutada vallavalitsusel võimalust määrata lasteaiale eraldi õppejuht, kes
tegeleks ainult lasteaiaga.
17)SOOVITUS: Kaasata hoolekogu lasteaia 1.sünnipäeva korraldamisse.
18)OTSUS: Meie hoolekogu toetab õpetajaabide palgatõusu.
19) OTSUS: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 14.01.2014 kell 17:30, külalistena
kutsutakse MirjelReinumägi ning Jens Vendel.

Protokollis Hoolekogu Esimees:
Siret Tüür:

Kinnitas Hoolekogu ase-esimees:
Hans Leissoo:
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