
SÕMERPALU LASTEAED LEPATRIINU                                                         VÄLJAVÕTE 

 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2-8/2 

 

Sõmerpalus, 03.02.20 kell 8.10 – 9.10 

 

Koosoleku juhataja: Hille Kesa 

Protokollija: Marju Varblane 

Koosolekul osalesid: Hille Kesa, Piret Otsatalu, Krislyn Tamm, Meelis Tammsalu, Rebeka 

Käär, Rain Epler, Marju Varblane  

 

Päevakord:  
1. Hoolekogu tööplaan ja tegutsemise kord 

2. Heakorrapäevad. Koostöö lapsevanematega 

3. Lastevanemate rahulolu-uuring 

4. Laste arv lasteaias 

5. Lasteaia osalemine projektides 

6. Jooksvad küsimused 

6.1 Kaitseministeeriumi poolt eraldatud toetus 

6.2 Lasteaia põhimäärus 

6.3 Hoolekogu koosolekute kokkukutsumine 

 

1.  Hoolekogu tööplaan ja tegutsemise kord. 

 

Selgitus: Hoolekogu tegutsemise kord ei ole seadusega ette nähtud. See on abiks hoolekogule 

oma tegevuse planeerimisel.  

 

Otsus: Ettepanekud hoolekogu 2019/2020 tööplaani täiendamiseks esitavad kõik hoolekogu 

liikmed meili teel 10. veebruariks.  

 

2. Heakorrapäevad. Koostöö lapsevanematega 
 

Otsus:  Kaasata vanemaid rohkem lasteaia heakorraga seonduvasse. Lasteaia direktor uurib 

valla ehitusspetsialistilt, kas vanemad võivad ise paigaldada kiikede alla kummimatid 

(koorida pinnast ja tasandada liivaga) või tuleb see lasta teha sertifitseeritud tööjõul. 

 

3. Lastevanemate rahulolu-uuring 
 

Otsus: Enne rahulolu-uuringut kooskõlastab lasteaia juhtkond  uuringu küsimustiku 

hoolekoguga, kes teeb vajadusel ettepanekud muudatusteks või täiendusteks. 

 

4. Laste arv lasteaias  

 

Selgitus: 2020/2021 õppeaasta kohtade täituvust vaadates on hetkel 4 last sõimerühma 

ootenimekirjas. Tõenäoliselt lisandub kohasoovijaid ka aiarühmadesse.  

 

Otsus: Leida lahendus, et kõik lasteaeda soovijad saaksid koha.  

 



5. Lasteaia osalemine projektides.  

 

Selgitus: lasteaed osaleb Hitsa ProgeTiigri programmis (lasteaial on nüüd kasutamiseks Bee-

bot, Blue-bot ja Ozo-bot robotid), KIK keskkonnahariduslikus õppeprogrammis (kaks 

õppekäiku aastas)  ja Võrumaa koolieelikutele suunatud ohutusprojektis 

"Tunnen.Tean.Oskan". 

 

Otsus: Vähese ettevalmistusaja tõttu antakse hoolekogule põhjalik ülevaade erinevatest 

projektidest   aprillis toimuval koosolekul. 

 

6. Jooksvad küsimused 

6.1.  Kaitseministeeriumi poolt eraldati toetus Võru vallale eesmärgiga leevendada 

Nursipalu harjutusvälja kasutamisest tekkivat negatiivset mõju Sõmerpalu lasteaiale. 

(10837.90 eurot).  

 

Otsus: Hoolekogu teeb ettepanekud toetussumma kasutamiseks 29. veebruariks. 

 

6.2. Lasteaia põhimäärus. 
 

Otsus: Hoolekogu annab lasteaia põhimäärusele tagasiside 14. veebruariks.  

 

6.3. Hoolekogu koosolekute kokkukutsumine.  
 

Otsus: Edaspidi toimuvad  hoolekogu koosolekud  esmaspäeviti kell 08.15. Korralise 

koosoleku etteteatamise aeg on kaks nädalat ja erakorralisel viis päeva. Järgmine korraline 

hoolekogu koosolek toimub 06. aprillil kell 08.15. 
 


