
ORISSAARE LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 2

15. veebruar 2018

Algus: 17.00, lõpp: 18.00

Koht: Lasteaia saal

Juhatas Saida Kuusk

Protokollis Margit Viil

Koosolekul osalesid  hoolekogu liikmed Evely Valgur,  Sigrid Schönberg, Eve Erikso, Eliis

Sirp, Katrin Ella, Kaidi Kald, KOV esindaja Raivo Peeters ja lasteaiaõpetajate esindaja Kristi

Nõgu.

PÄEVAKORD

1. Saaremaa valla esindaja tutvustamine

2. Eve käis koolitusel „Kuidas hoolekoguga haridusasutust juhtida?“

3. Lasteaia töö suvel

4. Lähiaja üritused lasteaias

5. Lasteaia sisehindamise aruande arutamine ja kinnitamine

6. Jooksvad küsimused

1. Päevakorra  punkt  nr  1 -   Seoses  valdade  ühinemisega  on  hoolekogus  valla

esindajana  uus  liige  –  Raivo  Peeters,  kes  on  Saaremaa  valla  haridus-  ja

noorsootööosakonna juhataja.

2. Päevakorra punkt nr 2 – Eve tutvustas pisut lähemalt käidud koolitusest. Tegemist

oli  hoolekogudele  ja  lastevanematele  suunatud koolitusega,  et  nad  oskaks  pöörata

rohkem  tähelepanu  kitsaskohtadele  ning  toimiks  koostöö  nende  lahendamisel.

Tegemist ei olnud ühekordse koolitusega, vaid kokku saadakse veel ca 2 aasta jooksul.

3. Päevakorra  punkt  nr 3   -  1.  juunist  läheb  pool  lasteaiast  remonti  (köök  pluss

köögipoolsed  2  rühma).  Seoses  sellega  saavad  suvel  lasteaias  käia  vaid  nn



hädaolukorra lapsed ehk kui lapse vanemal on sel ajal võimalik kodus olla, siis ka laps

on kodus.  Rühmades tuleb teha küsitlus  lahtiolekuaegade vajaduse kohta,  et  saaks

planeerida, kuidas hakkab toimuma laste toitlustamine ning kas mahutakse ära kahte

rühmaruumi. Esimese osa remont lõpeb eeldatavalt septembris, kuid peale seda läheb

kinni  teine pool lasteaiast.  Kuidas lapsi mahutada ja  kõik toimima panna,  on veel

arutlemisel. Kogu remont peaks lõppema detsembris 2018.

4. Päevakorra punkt nr 4 -  23.02 – Eesti Vabariik 100, aktus lasteaia saalis ning esineb

ka Orissaare Gümnaasiumi I klassi mudilaskoor

09.03 – lasteaia sünnipäev, külas vilistlased

14.03 – emakeelepäev

02.04 – naljapäev

06.04 – lasteaia Laulumaias

14.04 – piirkondlik Laulumaias Laimjalas

30.04 – rahvusvaheline tantsupäev

Hoolekogu ülesandeks jäi mõelda, kas sel aastal korraldada ka kevadlaata või mitte.

5. Päevakorra punkt nr 5 –  Lasteaia sisehindamise aruande kohta küsimusi ei olnud ja

kõik liikmed olid sellega nõus. Aruanne sai kinnitatud.

6. Päevakorra punkt  nr 6 –  Esimest  korda tulid  lasteaia  arved Saaremaa vallast  ja

osadel vanematel olid need vigased. Probleemide korral tuleks pöörduda Saida poole.

Kuna lasteaiaõpetajate esindaja läheb dekreeti, valisid nad järgmiseks korraks endale

uue esindaja, kelleks sai Ulvi Riisik.

Järgmisel õppeaastal paigutatakse õpetajaid rühmades ringi,  et  koolieelsesse rühma

jääksid mõlemad kogenud õpetajad.

Kuidas saada lasteaia juurest minevale teele lamav politseinik, et autod sellel teelõigul

ei saaks enam kihutada? Selle probleemile lubas lahendust otsida valla esindaja, Raivo

Peeters.



Õueala projekt. Kuna esimesel korral ei läinud see läbi, sest oleks läinud liiga kalliks

(ületanuks  toetuse  suurust),  siis  tuleks  proovida  seda  uuesti teha.  Tuleb  leida  uus

kirjutaja.

Jõulupiltide kättesaamisega oli mõningaid probleeme. Sellest  hoolimata saadi kõigi

lastevanematega räägitud ja sõlmitud omad kokkulepped.

Kuidas  teha rahuloluküsitlust  lapsevanematele,  et  päriselt  ka vastused kätte  saaks?

Kuna tantsuõpetaja  Anne sooviks samuti tantsulaste vanematega mõnedel teemadel

arutleda, siis oleks mõistlik teha märtsikuus lastevanemate üldkoosolek.

Koosoleku juhataja: Saida Kuusk

Protokollija: Margit Viil


