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KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 4
Toimumise koht :
Kooli tn 18, Lagedi, Rae vald, Harjumaa.
Lagedi lasteaed.

Kuupäev:

28.08.2013

Lehti kokku:

Algusaeg:

17.30

5

Järgmise korralise koosoleku aeg: - Täpsustamisel.

Koosoleku eesmärk/teema

Korraline Lagedi Lasteaia hoolekogu koosolek
Koosoleku päevakord

Algusaeg/lõpuaeg

Hoolekogu liikmed:
(nimi, esinduse alus)

1 Liina Kuura, lapsevanemate
esindaja rühmast Mesililled.

☺

2 Riskianalüüsi täiendatud juhendi
läbivaatamine;

2 Hans Leissoo, lapsevanemate
esindaja rühmast Mesikäpad.

☺

3 Arvamuse kujundamine õppekava
kohta;

3 Marju Randlepp, Rae valla
esindaja.

☺

4 Huvialaringide käivitamise
võimalikkusest;

☺
4 Siret Tüür, lapsevanemate
esindaja rühmast Mesimummud.

1 Ülevaade 02.05.2013 protokolli
otsuste ja soovituste täimise kohta;

5 Kohapeal algatatud küsimused;

17.35

19:55

5 Esta Vaker, õpetajate esindaja. ☺

6

☺
6 Indrek Varik, saabus 17:45
lapsevanemate esindaja rühmast
Mesilinnud.

7

Külalised:
(nimi, amet)

8

1 Liivia Enneveer, lasteaia
direktor.

9

2 Jaan Alver, Rae vald, abivalla- ☺
vanem (haridus- ja sotsiaalameti
tegevusvaldkond).
☺
3 Mirjel Reinumägi,
majandusjuhataja. Lahkus 18:06

10

Leppemärgid: ☺ - osales; □ – puudus etteteatamisega; ■ - puudus
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Koosoleku sisu:
1.

Ülevaade 02.05.2013 protokolli otsuste ja soovituste täimise kohta.

P6/P8* Suured kivid on eemaldatud. Liivast väljatulnud kileääred lõigati ära, maapinda
tasandati, pandi uus muruseeme. Muru seisukord on tingitud kuivast suvest.
Mänguasjade varjualusele paigaldati peale meie sooviavaldust vihmaveetoru.
Mänguväljakul olevate mänguasjade ladustamiseks on võimalik kasutada puidust kaste, mis
kohaldatakse lasteaia vajadustele. Sõimeealistele sobivate atraktsioonide hankimine sõltub
eelarvelistest võimalustest. Võiks kaaluda rehvidest atraktsioonide tegemist.
P5*Ventilatsiooniprobleemide lahendamiseks ei ole tänase päeva seisuga veel süsteemi
ümberhäälestamist tehtud. Õhuniiskust tuleks kütteperioodil kontrollida ja vajadusel õhku
niisutada.
Sadevee kogunemine peasissekäigust vasakul on põhjustatud puuduvast vihmavee
kogumiskaevust. Sellest on ehitajat informeeritud, käib probleemi lahendamine.
Ehitusvigadest. Praaki ja pragusid kindlasti tuleb, ehitaja on teadlik ja kõrvaldab enne garantii
lõppu, küll aga mesilillede rühmas on värv lahti paisund, see tehti juba korda juulis. Enne
garantii lõppu vaadatakse kõik üle ja vead kõrvaldatakse.
P9*Kott-toolid peaks tulema nädala-paari pärast. Pink jõuab ka septembris.
Muutunud on välisuksest sisse astudes välisjalatsite kasutamise kord, mille tulemusena
hoiame koridorid laste jaoks puhtamad. Välisjalatsid jäetakse eesmisse fuajeesse. Plaan on
sinna panna ka ühekordsed sinised kilesussid.
P1*Saadeti laiali teade, et eritoitu vajavate laste vanemad peavad tooma vastava arstitõendi.
P2*Soovitus täiendada riskianalüüsi – Eraldi päevakorra punkt 2.
P4*Otsus anda Vallavalitsusele luba suurendada Mesimummude rühma 2 lapse võrra, on
täidetud.
P10*Muret muukeelsete laste sisseelamise pärast arutati pedagoogilisel koosolekul.
Septembrist alustab tööd eripedagoog- logopeed, kes aitab tekkinud probleemsed olukorrad
lahendada.
Soovitus: Avaldada asutuse kodulehel info eripedagoogi-logopeedi tööleasumisest.
*tähistus vastavalt 02.05.2013 koosoleku protokolli osa „Otsused ja soovitused“ punktidele.

2. Riskianalüüsi täiendatud juhendi läbivaatamine.
Soovitus: Küsida teistest Rae valla lasteaedadest riskianalüüsi tutvumiseks.
Otsus: Kolme kuu pärast omada ülevaatamiseks valmis riskianalüüsi projekti.
3. Arvamuse kujundamine õppekava kohta.
Otsus: Lugeda juhtkonna poolt esitatud õppekava hoolekogu poolt heakskiidetuks.
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4. Huvialaringide käivitamise võimalikkusest.
Lapsevanemad on andnud teada järgmistest huviringidest, millest oldaks huvitatud: kandlemäng, laulmine, rahvatants, jalgpall, inglise keele õpe, üldfüüsilist trenni, laulu-mänguring ja
spordi-liikumisring.
Eelkoolilastele pole täna pearahasüsteemi rakendatud. Lapsevanematel tuleb huviring ise
finantseerida.
Soovitus: Hoolekogu teeb ettepaneku teha täpsem küsitlus huvialaringide soovide
kohta, näiteks sügisesel lastevanemate koosolekul.
5. Kohapeal algatatud küsimused
Nooremale kui 14-aastasele lapsele noorema õe-venna kaasa andmine lasteaiast.
Kas oleks lubatud vanemate loa olemasolu korral ka 12-aastasel lapsel oma nooremat õdevenda kojuviimiseks üle anda?
Soovitus: Lähtuvalt juristidelt saadavast infost teha juhtkonnal otsus, kas anda lasteaialast
lapsevanema kirjalikul nõusolekul üle 12-aastasele õele või vennale.
Söögiraha soodustuse andmisest.
Otsus: Hoolekogu edastab K-S.V-le toiduraha soodustuse taotlemise avalduse Rae valla
Haridus- ja Sotsiaalametile otsustamiseks.
Lasteaia- ja kooli hoolekogude kodu- ja töökord
Soovitus: Vallavalitsus arutab koos juhtkonnaga ja teeb otsuse hoolekogu ja koosolekute
kohta seoses kooli ja lasteaia ühinemisega.
Soovitus: Vallavalitsusel välja töötada ja kehtestada kooli ja lasteaia hoolekogu(de) kodu- ja
töökord.
Otsus: Lasteaia hoolekogu toetab olukorda, kus jätkaks eraldiseisvatena lasteaia ja põhikooli
hoolekogud.
Sõimerühma laste WC –s käimine õuesoleku ajal.
Soovitus: Palume arutada juhtkonnal olukorda ja leida parem lahendus WC-s käimisele laste
õuesoleku ajal.
Sõimerühma mängumööbel.
Plaanide järgi on see võimalik järgmise aasta eelarve perioodil. Juhul kui aasta lõpus on
eelarve ülejääk või vallavalitsus toetab, on võimalik ka varem.
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Suvisel kollektiivpuhkuste ajal valverühma tööshoidmisest.
Hoolekogu leiab, et peaks olema tagatud võimalus lasteaias käia ka suvel.
Soovitus: Juhtkonnal läbi viia küsitlus lapsevanemate hulgas suveperioodil valverühma
vajaduse kohta ning seejärel saata küsitluse tulemused vallavalitsusele otsustamiseks.
Tervisekaitse nõuetest.
Teema laiem käsitelemine järgmisel hoolekogu koosolekul.
Soovitus: Juhtkonnal palume avaldada kodulehel 10 päeva menüü.
Olukorrast Lagedi Lasteaed-Põhikoolis.
Soovitus: Hoolekogu toetab juhtkonna ja vallavalitsuse tegutsemist suunal, mis tagab
lasteaias stabiilsuse ja rahu.
Järgmise lasteaia hoolekogu päevakorda minevad punktid:
•
•
•
•
•
•
•

Ülevaade 28.08.13 koosoleku protokolli otsuste ja soovituste täimise kohta;
Riskianalüüsi täiendatud juhendi läbivaatamine;
Tervisekaitsenõuete ülevaatamine, järgmine, soovitused;
Lasteaia Kodukorra ülevaatamine, ettepanekud;
Küsitluste tulemused, järgnevad tegevused;
Mured lastevanemate finantseeritavate üritustega (näiteks: teater);
Muud kohapeal algatatud küsimused;

Järgmise lasteaia hoolekogu koosoleku külalised:
•
•
•

Liivia Enneveer
Jaan Alver
Mirjel Reinumägi

Järgmise koosoleku aeg selgub peale lastevanemate üldkoosoleku toimumist, kui on
kinnitatud uue hoolekogu või kogude koosseisud.

Otsused ja soovitused
1. Otsus: Mõõta kütteperioodil õhuniiskust rühma ruumides ning
vajadusel soetada õhuniisutid.
2. Otsus: Leida lahendus majaesisele sadeveeprobleemile.

Vastutaja

Tähtaeg

Mirjel
Reinumägi
Mirjel
Reinumägi

jooksvalt
15.11.13
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3. Soovitus: Avaldada asutuse kodulehel info eripedagoogi-logopeedi
tööleasumisest.
4. Soovitus: küsida teistest Rae valla lasteaedadest tutvumiseks nende
riskianalüüsi.
5. Otsus: Täiendada riskianalüüsi, et oleks valmis projekt ülevaatamiseks.

Liivia Enneveer koheselt
Liivia Enneveer 15.11.13
Liivia Enneveer 30.11.13

6. Otsus: Lugeda juhtkonna poolt esitatud õppekava hoolekogu poolt
heakskiidetuks.
7. Soovitus: Teha küsitlus huvialaringide soovide kohta, näiteks
lastevanemate üldkoosolekul.

Liivia Enneveer

Sügis
2013

8. Soovitus: Lähtuvalt juristidelt saadavast infost, teha juhtkonnal
Marju
koheselt
otsus, kas anda lasteaialast lapsevanema kirjalikul nõusolekul üle 12- Randlepp/Liivia
aastasele ja vanamale õele või vennale.
Enneveer
9. Otsus: Hoolekogu edastab K-S.V-le toiduraha soodustuse taotlemise Marju Randlepp
avalduse vallavalitsusse otsustamiseks.
10. Soovitus: Vallavalitsusel välja töötada ja kehtestada kooli ja lasteaia Marju Randlepp 01.11.13
hoolekogu(de) kodu- ja töökord.
11. Soovitus: Vallavalitsus arutab koos ühendasutuse juhtkonnaga ja
seejärel teeb otsuse hoolekogu(de) koosseisu ja koosolekute
läbiviimise kohta seoses kooli ja lasteaia ühinemisega üheks
asutuseks.
12. Otsus: Lasteaia hoolekogu toetab olukorda, kus jätkaks eraldi
seisvatena lasteaia ja põhikooli hoolekogud.
13. Soovitus: Palume arutada juhtkonnal olukorda ja leida parem
lahendus WC-s käimisele laste õuesoleku ajal.
14. Soovitus: Juhtkonnal läbi viia küsitlus lapsevanemate hulgas
valverühma vajaduse kohta suveperioodil ning seejärel saata
küsitluse tulemused vallavalitsusele otsustamiseks.
15. Soovitus: Juhtkonnal vastavalt tervisekaitsenõuetele avaldada 10
päeva menüü.

Marju
Randlepp/Liivia
Enneveer

-

Marju
Randlepp/Liivia
Enneveer
Liivia Enneveer 01.11.13
Liivia
27.11.13
Enneveer/Marju
Randlepp
Liivia Enneveer koheselt

16. Soovitus: Hoolekogu toetab juhtkonna ja vallavalitsuse tegutsemist
suunal, mis tagab lasteaias stabiilsuse ja rahu.
17. Otsus: Kutsuda kokku järgmine hoolekogu peale lastevanemate
üldkoosolekut. Lisades hoolekogu päevkorda punktid käesoleva
protokolli lõpust ja kutsuda külalised: Liivia Enneveer, Jaan Alver,
Mirjel Reinumägi.
JUHATAJA:

Indrek Varik

PROTOKOLLIJA:

Indrek Varik

01.10.13

Siret Tüür
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