LAGEDI LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEK nr 6
26.08.2014, Lagedil
Algus: 17:30
Lõpp: 19:30

OSALEJAD:
Imbi Orav (direktor), Siret Tüür (Hoolekogu esinaine, Mesimummud), Bärbel Salumäe(asendusliige,
Mesikäpad), Liina Kuura (Mesililled), Marianne Lõhmus (Mesilinnud), Esta Vaker (õpetajate esindaja),
Marju Randlepp (valla esindaja).
PÄEVAKORD:
1. Tutvumine uue direktori Imbi Oravaga.
2. Eelmise koosoleku otsuste ja soovituste kiirülevaade;
3. Mesimummude sõimerühma muutumine liitrühmaks;
4. Lasteaia Kodukorra punkti 5.3 muutmise ettepanek (ettepanek muuta puudumisest teatamise
kellaaeg senisest 7-st kella 8ks).
5. Rae vallavolikogu määruse 104 "Lasteaiatasu määrad ja maksmise kord" muutmine - info;
6. Toiduraha soodustuste avaldused
7. Kohapeal algatatud küsimused;

SOOVITUSED/ETTEPANEKUD:
1. ETTEPANEK: Hoolekogu teeb ettepaneku juhtkonnale täitmaks antud lubadust avaldada
järgmise nädala menüü hiljemalt reedese tööpäeva lõpuks.
2. ETTEPANEK: Hoolekogu teeb ettepaneku lapsevanematele e-mailide kaudu ja koosolekutel
puhtuse hoidmist asutuses meelde tuletada ning koostada venekeelne meelespea lapsevanematele kes eesti keelest aru ei saa.
3. SOOVITUS: Leida olemasolevate vahendite eest mänguväljakule atraktsioone ja võimalusel
leida lisavahendeid.
4. SOOVITUS: Käitumishäiretega lapse märkamisel palun tegeleda murega ning vajadusel
kutsuda vastav eripedagoog probleemi märkama, kes edasised juhtnöörid ja soovitused
annab.
5. SOOVITUS: Vene keelsete laste andmed juhtkonnal EHIS´es üle vaadata ning märkida
vajalikud andmed, et oleks nende laste jaoks võimalik lisaraha keeleõppe korraldamiseks
riigilt saada.
6. ETTEPANEK: Avaldada selge plaan hoolekogu ühinemiseks ning täpsustada koosseis ning
koosseisu valimise protseduur, mis on kooskõlas vastavate seadusandlustega, määrustega.

7. ETTEPANEK: Täpsustada tagumise ukse kasutamise keelu olukorda majandusjuhatajaga, mis
on tegelik ukse kasutamise keelamise põhjus ning võimalusel endine olukord taastada.
8. ETTEPANEK: Hoolekogu teeb ettepaneku asendada kinnine kast lastele sobivama pingiga.
9. SOOVITUS: Hoolekogu soovitab lapsevanematele jagada informatsiooni võimaluse kohta juuli
kuu eest eralasteaia toetust saada, kui laps seda võimalust kasutab.

OTSUSED:
1. OTSUS: Kohalkäimisest/puudumisest teatamise aeg muuta kella 7:00-lt kella 8:00ks. Palun
juhtkonnal vastav muudatus ka dokumentides muuta ning teavitada lapsevanemaid.
2. OTSUS: Esitatud andmete põhjal Hoolekogu esitatud toidusoodustusavaldust ei toeta, uute
andmete laekumisel vaadatakse avaldus uuesti läbi.

Protokollija:
Marianne Lõhmus

Hoolekogu esimees:
Siret Tüür

