
ORISSAARE LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 6

01. märts 2016.a.

Algus: 17.00, lõpp: 17:30

Koht: Lasteaia saal

Juhatas Saida Kuusk

Protokollis Margit Viil

Koosolekul  osalesid  hoolekogu  liikmed  Helen  Oll,  Laura  Leidas,  Mihkel  Särev,  Evely

Kraaner, Sigrid Schönberg ja lasteaiaõpetajate esindaja Ülle Sülla.

PÄEVAKORD

1. Arutelu vastu võetud otsuse üle, lasteaia lahtioleku aegu mitte pikendada.

2. Lasteaed suvel.

3. 1.aprilli üritus lastele.

4. Jooksvad küsimused.

1. Päevakorra punkt nr 1 -  Paar kuud tagasi otsustas hoolekogu, et me ei ole nõus

lasteaia  varasema  avamisega  ning  lapsevanem,  kelle  tõttu  üldse  see  küsimus

päevakorrale tuli,  väljendas oma pahameelt  selle üle internetis. Seetõttu arutlesime

uuesti üle, kas meie vastu võetud otsus oli õiglane.

Leidsime, et vastu võetud otsus on antud juhul õiglane. Peamiseks põhjuseks juba see,

et rühmaõpetaja buss lihtsalt ei jõuaks kuidagi seitsmeks kohale.

Kuna jutuks olev lapsevanem leidis endale Kuressaares töökoha, mille tööpäev algab

8:00, siis tuli Saida temale vastu ning tema mure on lahendatud nii, et lapsevanem

toob oma lapse 7:15 lasteaeda ning annab rühmaõpetajale ta õueriietes üle, ise saab

edasi tööle sõita.

Lasteaia lahtioleku ajaks on siiski endiselt 7:30-18:00. Kui keegi leiab veel, et tema

lapsel on kindlasti  vaja varasemal kellaajal juba kohal olla, kuna muidu te ei jõua

õigeks ajaks tööle, siis palume sellest rääkida Saidale ning võtame lahtiolekuaja uuesti

arutelusse.



2. Päevakorra  punkt  nr 2  – Sel  suvel  on  lasteaed kõik  päevad avatud.  Saida  tegi

ettepaneku, et muudaks suveperioodiks lasteaia lahtiolekuaja 7:15-17:45, kuna suvel ei

ole nagu nii lastel vaja ümber riietuda ning kui vähegi ilma on, siis ollakse õhtul õues.

Seega saab 17:45 kohale jõudev lapsevanem oma lapsega kohe koju minna.

Hetkel jäi otsus vastu võtmata, kas aegu muudetakse või mitte.

3. Päevakorra punkt nr 3  -  Hoolekogu korraldada on 1. aprillil lastele üritus. Laura

Leidas lubas uurida oma tutvuskonna inimesi, kas kellelgi oleks võimalik selles osas

hoolekogule appi tulla.

4. Päevakorra punkt nr 4 -  1.märtsist hakkas kehtima lasteaia koha- ja õppemaks 13

eurot.

Üks  murelik  lapsevanem  on  pannud  tähele,  et  lasteaia  mänguplatsil  käivad

täiskasvanud lisaks lastele ka oma koeri  jalutamas. Tema sooviks on,  et  ehk saab

väravale panna sildi – Koertele keelatud! kuna tegemist on siiski laste mängualaga.

Saida vastas, et asjaga tegeletakse. Sellel  sildil  saab olema lisaks meeldetuletus, et

väravast käiest riiv uuesti suletaks.

Hoolekogu abil  sai  lasteaed trükikodadest  piisavalt paberit,  et  lapsed saaksid veel

pikalt oma mänguajal joonistada/meisterdada, mis vaid pähe tuleb.

Järgmine koosoleku aeg on 05. aprill 2016.

Koosoleku juhataja: Saida Kuusk

Protokollija: Margit Viil


