
ORISSAARE LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 1

27. september 2017

Algus: 17.00, lõpp: 18.00

Koht: Lasteaia saal

Juhatas Saida Kuusk

Protokollis Margit Viil

Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed Sigrid Schönberg, Eve Erikso, Eliis Sirp, Katrin Ella,

Kaidi Kald, KOV esindaja Merilin Nöör ja lasteaiaõpetajate esindaja Kristi Nõgu.

PÄEVAKORD

1. Hoolekogu tutvustus.

2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.

3. Ülevaade lasteaia arengukavast.

4. Ülevaade lasteaia 2018 aasta eelarvest

5. Jooksvad küsimused.

1. Päevakorra punkt nr 1 -  Saida Kuusk tutvustas lühidalt hoolekogu tööd. Hoolekogu

ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustöö vastaks laste arengule ja  huvidele ning

teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Täpsema ülevaate saab lasteaia

kodulehelt. 

2. Päevakorra punkt nr  2 – Üksmeelselt  hääletati hoolekogu esimeheks Eve Erikso,

aseesimeheks Sigrid Schönberg ja protokollijaks Margit Viil.

3. Päevakorra  punkt  nr  3   -  Saida  Kuusk  tutvustas  lühidalt  2017-2020.  aasta

arengukava. 1. jaanuarist 2018 on Orissaare lasteaia teeninduspiirkonnaks praegused

Orissaare, Pöide ja Laimjala vallad.

Täpsemalt saab arengukavast lugeda lasteaia ja valla kodulehelt.



4. Päevakorra  punkt  nr  4  -   Saida  Kuusk  tutvustas  järgmiseks  aastaks  koostatud

eelarvet. 

Kõikidel õpetajatel hakkab olema uue seaduse järgi sama palk. Enam ei tehta vahet,

kas õpetaja on lõpetanud magistri või mitte. Palk tõuseb ka abiõpetajatel.

Eelarve sisaldab ka digiklaveri soetamist, kuna praegu olemasolev klaver on oma aja

ära elanud.

5. Päevakorra punkt nr 5 –  Juba mõnda aega on lasteaias töös olnud valverühm, mis

alustab  tööd  teistest  rühmadest  pool  tundi  varem ehk  siis  7:00.  Kuna  koosoleku

toimumise päevani ei olnud valverühma kasutanud mitte ükski laps, siis arutlesime,

kuidas saada selgemat  pilti,  kas valverühma lahtiolek on mõtekas ka aastal 2018 –

sellest  tulenevalt  tuleb koostada ka lasteaia eelarve. Leppisime kokku, et iga rühma

esindajad teevad taas kord küsitluse lapsevanemate hulgas, et nende arvanuste põhjal

valverühma vajalikkuse kohta otsus langetada. 

Lasteaia  kõrvalt  mineva  tee  peale  metallist  lamavat  politseinukku  ei  tule,  kuna

kohalikud töömehed ei ole seda nõus paigaldama – pinnas ei lubavat seda teha. Küll

aga tulevad teele kiirusepiirangu märgid. Valla esindaja lubas uurida, kas äkki annab

teele teha asfaldist nn küngas.

Mida  teha,  kui lapse  vanem toob rühma pesemata-kammimata  lapse? On näha,  et

tegemist on muidu normaalse perega, aga miskipärast jäetakse laps lasteaeda sassis

pea  ja  pudruse  suuga.  Eeskirjad  näevad  ette,  et  õpetajale  antakse  üle  puhas  ja

hoolitsetud laps. Õpetajad on andnud märku, et hommikune juuste kammimine tuleks

teha  lapsevanemal  endal,  siis  korraks  on  teema  lahenenud  ja  edasi  läheb  kõik

vanaviisi.

Hoolekogu leidis, et õpetaja võiks ikkagi veel sel teemal vanemaga rääkida.

Taas on päevakorral probleem, et lasteaeda tuuakse nohuseid lapsi. Mõnele pannakse

ka rohupudel kappi kaasa. Kindlasti seda aga teha ei tohiks, sest mõni teine laps võib

seda  äkki  tarvitama  hakata  või  juhtub  õnnetus  mõnel  muul  moel.  Õpetajatel  on

keelatud lastele ravimite manustamine. Ravi vajava lapse koht on kodus.



Otsustatud sai veel,  et  koos hakkame käima  kord kvartalis.  Kui on probleeme või

otsustamist vajavaid küsimusi, siis ka sagedamini.

Koosoleku juhataja: Saida Kuusk

Protokollija: Margit Viil


