Mooste Lasteaed Tammetõru hoolekogu koosolek.

11.01.2022
protokoll nr 21

11. jaanuar 2022, Mooste Lasteaed Tammetõru
Algus kell 17.30 ja lõpp 18.30
Osalesid hoolekogu liikmed: Koit Nook, Kadri Pärli, Mikk Kasemets, Alo Aarla, Raili
Helandi.
Puudus: Mariana Saaremets.
Kutsutud: direktor Kersti Liloson
Päevakava:
1. Lasteaia hoolekogu töökorralduse ja ülesannete tutvustamine – Kersti Liloson
2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine - Kersti Liloson
3. Hoolekogu tööplaan – Alo Aarla
4. Jooksvad küsimused ja arutelud (e-lasteaed, toidupäeva maksumus jms)
Päevakorrapunkt 1
Kersti Liloson: Hoolekogu tegevuse eesmärgiks on haridusasutuse toetamine ja jälgimine, et
läbiviidav õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele.
Lasteaia neljas rühmas kokku 53 last, neist Mooste majas 35, Rasinal 10 ja Kauksis 8.
Koolieelikuid on 10.
Ülevaate hoolekogu töökorraldusest ja ülesannetest on kõik hoolekogu liikmed saanud ekirjana.
Päevakorrapunkt 2
Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
Esimehe kohale esitati üks kandidaat: Alo Aarla, kelle poolt anti neli häält, erapooletuid oli
üks.
Aseesimehe kohale esitati üks kandidaat: Kadri Pärli, kelle poolt anti neli häält, erapooletuid
oli üks.
Protokollija kohale esitati kaks kandidaati: Mikk Kasemets ja Raili Helandi
Mikk Kasemetsa poolt oli kaks ja vastu kolm häält.
Raili Helandi poolt oli kolm ja vastu kaks häält.
Päevakorrapunkt 3
Hoolekogu esimees Alo Aarla: Hoolekogu koosolekud toimuvad üks kord kolme kuu jooksul.
Järgmised koosolekud planeerime märtsi ja mai lõppu. Märtsis kuulab hoolekogu ära direktori
poolt koostatud 2021. majandusaasta aruande.
Päevakorrapunkt 4
e-lasteaiast
Kersti Liloson: Lasteaed.eu asutuse sisene prooviaeg kestis poolteist kuud. Keskkonnas
otseselt toimetanud personali (majandusjuhataja, õpetajad) sõnul tekitas see palju tarbetut

lisatööd ja lõhkus seni sujuvalt töötanud süsteemi. Ped. nõukogu (protokoll 23.11.2021,nr 35)
seisukoht oli loobuda lasteaed.eu keskkonna edasisest kasutamisest. Jaanuaris katsetame
ELIIS keskkonda.
Alo Aarla: Kutsume ELIIS arendajad lasteaeda kõnealust keskkonda tutvustama. Osaleks nii
lasteaia personal kui lapsevanemad.
Lapse toidupäeva maksumuse osalisest kompenseerimisest loobumine
Koit Nook: Lapse toidupäeva maksumuseks lasteaias on kehtestatud 1.80, millest KOV
kompenseeris vanematele 0,45 eurot. Kuna KOVi finantsiline seis on kriitiline, siis edaspidi
toidupäeva maksumuse kompenseerimisest loobutakse. Vabanevad vahendid kasutatakse
valla lasteaedade abipersonali palkade tõstmiseks.
Hoolekogu liikmetel sellele vastuväiteid ei olnud.
Täiendavad arupärimised
Hoolekogu liikmed tundsid huvi logopeedi otsimise tulemuslikkuse üle ja pakkusid ka omalt
poolt välja erinevaid võimalusi lasteaiale uue logopeedi leidmiseks. Küsimus oli ka
ventilatsioonisüsteemide ehitamise kohta.
Kersti Liloson: Logopeedi leidmise otsing ei andnud tulemusi. Logopeede koolitatakse vähe
ja nendest on suur puudus. Teadaolevad logopeedid töötavad kas suurte koormustega või on
suundunud erasektorisse ja tervishoiuasutustesse, kus on märgatavalt kõrgemad töötasud.
Ventilatsioonisüsteemide ehitamisega Mooste majja alustatakse 17. jaanuaril.
Otsustati
1. Mooste Lasteaed Tammetõru hoolekogu esimees 2021/22 õppeaastal on Alo Aarla,
aseesimees Kadri Pärli ja protokollija Raili Helandi.
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