
ORISSAARE LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 7

05. aprill 2016.a.

Algus: 17.00, lõpp: 17:45

Koht: Lasteaia saal

Juhatas Saida Kuusk

Protokollis Margit Viil

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

Kraaner,  Sigrid  Schönberg,  Ave Erikso,  KOV esindaja Martin  Käärid  ja  lasteaiaõpetajate

esindaja Ülle Sülla.

PÄEVAKORD

1. Lasteaia varasema lahtiolekuaja vajalikkuse küsitluse tulemused.

2. Kuidas edenevad erinevad projektid?

3. Lasteaias toimub Kirbukas.

4. Tähelepaneliku lapsevanema kiri.

5. Jooksvad küsimused.

1. Päevakorra  punkt  nr  1 -   Lasteaias  toimus  eelmisel  kuul  küsitlus,  kuhu  kõik

lapsevanemad panid kirja, kas neil on vaja, et lasteaed varem avatakse. Kahe lapse

vanemad leidsid, et neil oleks seda tõesti tarvis, kuid üks neist tunnistas, et tegelikult

on ta praegu beebiga kodune ja varasemat avamisaega on tal võibolla tulevikus vaja,

kui pisem laps ka lasteaias hakkab käima ning äkki tal  endal on ka siis vaja juba

varakult kusagil tööl olla.

Teine kirja pannud lapse vanem on juba varasemalt  teada,  kelle tõttu üldse antud

teema päevakorral on.

Kuna vajadus on niivõrd väike, siis hetkel Orissaare lasteaia lahtiolekuaegu muutma ei

hakata, vaid lahendus on leitud selles, et kuna linna tööle minnes sõidetakse nagu nii

Valjalast läbi, siis kirjutati avaldus Valjala lasteaeda.

Ka suvisel perioodil on lasteaed avatud 7:30-18:00.



2. Päevakorra  punkt  nr  2  –  KIKi  projekt,  millega  tegeleb  Ave  Erikso  on  hetkel

hindamisel, mis võtab aega ca 2-3 kuud.

Lasteaia  õueala projekti  otsus tuleb augustiks,  mis tähendab,  et  ka sel  aastal  veel

õueala tegema hakata ei saa. Projekti mahtusid 4 mänguväljakut ja pisut valgustust.

3. Päevakorra  punkt  nr 3   -   Hoolekogu korraldab 10.  mai  lasteaias Kirbuka,  kus

igaüks võib tulla müüma ning ostma laste riideid,  mänguasju jne. Kirbukas kestab

16:00-18:00.  Oluline on see,  et  inimene tuleb  ise neid asju  müüma või  siis  leiab

inimese, kes seda tema eest teeb, mitte ei too asjad kohale ning lasteaed peab vaatama,

kuidas need maha müüdud saab.

4. Päevakorra punkt nr 4  -   Osadele hoolekogu liikmetele on üks tähelepanelik ja

murelik lapsevanem saatnud kirja oma kahe murega. Esimene mure oli temal see, et

miks tuuakse silmnähtavalt haigeid – nohuseid/köhaseid, lapsi lasteaeda? Kui lapsel

pole palavikku, kuid tal on nina tatist umbne ning köhib hirmsasti, siis esiteks on see

nakkav teistele lastele ning teiseks tunneb laps ennast ka siis halvasti, kuna umbse

nina tõttu ei saa aju piisavalt hapnikku.

Seda muret täielikult eemaldada aga ei ole lasteaia võimuses, kuna lasteaia õpetaja ei

ole arst ja ei saa määrata, kas tegemist on nakkusliku nohu/köhaga või siis allergiast

tulenevaga. Õpetaja saab vaid lapsevanemale teada anda, et tema laps päeval hirmsasti

köhib ja soovitada, et vanem pöörduks sellega arsti poole.

Teine mure oli seotud sellega, et osad lapsevanemad tõstavad hommikuti oma lapse

peale häält, mistõttu ka tema lapse tuju siis ära läheb.

Vahel lapsed vajavad pisut karmimat häält, alati ei saa ainult „kommiga“ läbi. Küll aga

võime me kõik end kontrollida, et hääletõstmine ei toimuks tühiste asjade pärast.

5. Päevakorra punkt nr 5 –  Hoolekogu tundis huvi, kui palju üldse hetkel lasteaeda

veel lapsi juurde tulla saab.

Saida andis ülevaate, et rühmad on praktiliselt täis ja kohti enam palju pole. Üks või

teine lapsevanem on küll käinud rääkimas, et sooviks last sügisest lasteaeda ja võtnud

ja avalduse blanketi, kuid tagasi pole nendega väga jõutud. Kel lasteaeda kohta ikka

väga vaja on, tasuks juba avaldus ikka ära teha.



Mõnele lapsevanemale võib tunduda, et tema lapse rühmas ju peaks veel ruumi olema,

siis teadmiseks, et lasteaias käib ka puudega lapsi ja ühte rehabilitatsiooniplaaniga last

loetakse, nagu käiks rühmas kolm last.

Juulikuust ei ole kõik lasteaia rühmad avatud. Mitu rühma töösse jääb, sõltub sellest,

kui palju lapsi kohal käima hakkab.

Lasteaeda tuleb külla  politsei,  kes kontrollib  rataste korrasolekut,  tutvustab  lastele

rattaga sõitmise reegleid ning turvavarustust.

Järgmine koosoleku aeg on 03. mai 2016.

Koosoleku juhataja: Saida Kuusk

Protokollija: Margit Viil


