
ORISSAARE LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 4

12. jaanuar 2016.a.

Algus: 17.00, lõpp: 17:45

Koht: Lasteaia saal

Juhatas Saida Kuusk

Protokollis Margit Viil

Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed Annely Hints, Helen Oll, Mihkel Särev, Laura Leidas,

Ave Erikso, Evely Kraaner ja lasteaiaõpetajate esindaja Ülle Sülla.

PÄEVAKORD

1. Laste arvu suurendamine sõimerühmas.

2. Lasteaia lahtioleku aeg.

3. Tutvumine täiendatud lastekaitseseadusega.

4. Jooksvad küsimused.

1. Päevakorra punkt nr 1 -  Sõimerühma kohtadele on tekkinud järjekord. Seadus lubab

rühma  suurendada  kahe  lapse  võrra,  kui  hoolekogu  on  sellega  nõus.  Arutasime

võimalusi,  et  kuna sõimerühm on juba  praegu täis,  siis  tõsta mõni sõimelaps juba

aiarühma. Kuna aga ümber tõstmine toimuks poole aasta pealt, siis oluline on, et ka

lapsevanem sellega nõus oleks, et tema last ringi tõstetakse. Samuti ei ole mõeldav, et

liiga pisikesed juba aiarühma paigutatakse. Seetõttu otsustas hoolekogu, et vajadusel

võib sõimerühma kahe lapse võrra suurendada.

2. Päevakorra punkt  nr 2  – Lasteaeda soovitakse panna laps,  kelle  vanematel oleks

vaja,  et lasteaed oleks avatud juba hommikul kell 7:00, kuna mõlema töökoht asub

kaugel.  Arutelu  käigus  jõudsime  otsusele,  et  lasteaia  lahtioleku  aegu  muutma  ei

hakata.



3. Päevakorra  punkt  nr 3   -  Saida  Kuusk tutvustas põgusalt  uuest  aastast  kehtima

hakanud  täiendatud  lastekaitseseadust.  Seda  on  võimalik  lugeda  aadressil

https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001

4. Päevakorra punkt  nr 4  -  Ühe lapsevanema sooviks oli,  et  lasteaia  mänguväljak

oleks ka õhtul pimedas valgustatud. Kuna aga mänguväljaku valgustus on kirjutatud

projekti, mille teostumise aeg ei ole küll veel täpselt teada, siis tuleb varuda kannatust.

Hetkel teeks valgustuse lisamine vaid lisakulu, mis ei oleks väga otstarbekas.

Suvel on lasteaias valverühm avatud ka sel aastal. Selle kohta enam eraldi küsitlust ei

tehta, vaid on juba ära otsustatud, et nii saab see olema. Tõenäoliselt pühade ajal on

kinni kogu lasteaed, aga neid päevi pole veel paika pandud. Samuti ei ole otsustatud,

kuidas sel aastal toimub valverühma laste toitlustamine.

Järgmine koosoleku aeg on 2. veebruar 2016.

Koosoleku juhataja: Saida Kuusk

Protokollija: Margit Viil


