Lagedi Lasteaia hoolekogu koosoleku protokoll nr 15

Aeg: 04.12.2017 kl 17.30-19.20
Koht: Lagedi Kool
Osalesid: Imbi Orav, Kadri Reinap, Esta Vaker, Stina Metsis, Signe Ivanishvili, Bärbel Salumäe, Aile
Pops
Puudus Marju Randlepp
Protokollis: Aile Pops

Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Uue lasteaia avamine ja rühmas laste arvu tõstmine
Toiduraha tõstmine
Uude lasteaeda sisenemine ja turvakaart
Infokoosolek lastevanematele

1. Uue lasteaia avamine ja rühmas laste arvu tõstmine
Direktor Imbi Orav ja uue lasteaia õppejuht Kadri Reinap tutvustasid rühmade
komplekteerimise põhimõtteid ja valikuid, millest lähtuti. Eesmärk oli, et kohanemine uue
keskkonnaga oleks lastele võimalikult kerge ning et sarnase vanusegrupiga lapsed saaksid käia
ühes rühmas. Avatakse kuus rühma, uued rühmad on Mesimõmmid ja Mesimarjad. Uus maja
on projekteeritud valmidusega, et rühma võib vastu võtta kuni 22 last. Pärast põhjalikku
arutelu otsustab hoolekogu kinnitada ühe rühma laste maksimaalseks arvuks 22, liitrühmas 20
ja sõimerühmas 16. Kolimine planeeritud perioodi 27.-29.12.2017. Uus lasteaed avatakse
02.01.2018.
2. Toiduraha tõstmine
Imbi Orav: Viimasel toidumessil loodi mitmeid otsekontakte toiduainete
tarnijatega/müüjatega, seega on lastele pakutav menüü oluliselt tervislikum ja mitmekesisem.
Tooraine saadakse kätte värskelt ja tarneaeg on lühike. Nt palju kõneainet pakkunud
sulfideeritud kartuleid meie koolis ei pakuta, kartul tuuakse vaakumpakendis, mis on tootja
pool vahetult enne toomist pakendatud.
Hetkel on toiduraha maksumus 1.65. Arvestades soovi pakkuda lastele värsket, hooajalist ja
mitmekesist menüüd, tekib vajadus toiduraha tõsta. Mitmetes Rae valla lasteasutustes
rakendatakse juba 1.80 ja 2.00 € päevaraha.
Hoolekogu ühine otsus on määrata hinnaks 1.75€/päev – kõnealune hind hakkab kehtima
jaanuarist 2018 .

3. Uude lasteaed sisenemine ja turvakaart
Imbi Orav ja Kadri Reinap: uue lasteaia rühmadesse sisenemine hakkab olema rühmauksest
turvakaardiga, igale perele on planeeritud kaks kaarti (vajadusel saab pere tellida omal kulul
lisakaardi). Kuna kaardi väljastamine on väga aja- ja ressursimahukas (kaart on vaja tellida,
seadistada jne), seetõttu on kaardi kaotamisel uue kaardi väljastamise tasu 20 eurot. Sellega
seoses muudetakse/täiendatakse Lasteaia kodukorda punkt 7:
7. Turvalisuse tagamine
 Lasteaeda sisenemine on turvakaardi alusel;
 Kaardi kaotamisel tuleb viivitamatult informeerida lasteaeda ja kõnealune kaart
suletakse;
 Kaardi kaotamil või lisakaardi taotlemisel on uue kaardi väljastamise tasu 20 eurot;
4. Infokoosolek lastevanematele
Täiendavalt korraldatakse lastevanemate koosolek 14.12.2017 kl 17.30 eesmärgiga selgitada
lastevanemetele uude lasteaeda kolimisega seonduvat.
Vastuvõetud otsused:




Kinnitame ühe rühma maksimaalseks arvuks 22 last, liitrühmas 20 ja sõimerühmas 16;
Lasteaia ühe päeva toiduraha on 1.75€ päevas, hind kehtib jaanuarist 2018;
Viia sisse muudatus Lagedi Lasteaia kodukorda, millega seoses muudetakse p.7
Turvalisuse tagamine (lasteaeda sisenetakse turvakaardi alusel, kaardi kaotamisel on
vajalik koheselt informeerida lasteaeda, uue kaardi väljastamise tasu on 20€);

