SÕMERPALU LASTEAED LEPATRIINU
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2-8/1
Sõmerpalus, 31.10.2019 kell 15.30 – 16.30
Koosoleku juhataja: Hille Kesa
Protokollija: Marju Varblane
Koosolekul osalesid: Hille Kesa, Siiri Konksi, Krislyn Tamm, Meelis Tammsalu, Rebeka Käär,
Marju Varblane
Puudus: Rain Epler
Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. Muudatused ja parandused lasteaia õppekavas
3. Muud küsimused
Otsustati:
1. Hoolekogu esimeheks kinnitati Põnnikeste rühma esindaja Rebeka Käär, aseesimeheks
Täpikeste rühma esindaja Meelis Tammsalu
2. Direktori asetäitja andis ülevaate 2019 augustis lasteaia õppekava meeskonna poolt
õppekavas tehtud muudatustest ja parandustest.
Olulisim parandus puudutas lasteaia aadressi ja endise Sõmerpalu Vallavalitsuse andmete
asendamist Võru Vallavalitsuse andmetega.
Sisulises osas eemaldati õpikäsituste nimekirjast Reggio Emilia metoodika, kuna lasteaias ei
ole vastavaid tingimusi ning pädevat personali selle metoodika rakendamiseks.
Samuti lisati kasutatavate metoodikate hulka lisaks projekt-, avastus- ja õuesõppele ka
teemaõpe, mis võimaldab õpetajatel ülemajalist projektiteemat alateemade kaudu
hõlpsamalt käsitleda.
Hoolekogu nõustus tehtud muudatustega.
3. Muud küsimused:
3.1 Kas on olemas kord, mis reguleerib laste lasteaia territooriumilt välja viimist?
Otsus: Et sellist korda hetkel ei ole, võtab hoolekogu endale ülesandeks töötada välja laste
lasteaiast välja viimise tingimused ning lisada need kodukorda.
3.2 Väljasõitudele vanematelt loa küsimine. Kas küsida vanematelt väljasõidu päeva
hommikul allkirja, et nad lubavad oma last lasteaia territooriumilt välja viia?
Otsus: Iga kord seda teha ilmselt ei jõua. Seetõttu võiks hoolekogu koostada vanematele
küsitluse, millele oodatakse vastuseid, kas vanem on põhimõtteliselt nõus, et tema laps
viiakse väljasõidule (kui tuleb ootamatult hea pakkumine/võimalus) – nõusolek kehtib
käesoleva õppeaasta jooksul.

3.3 Eliis kui ametlik infojagamiskanal. Juhtkond ja ka õpetajad jagavad olulist infot läbi Eliisi,
kuid paljud vanemad ei külasta keskkonda igapäevaselt. Kuidas võiks info siiski kõikide
vanemateni jõuda?
Otsus: hoolekogu ja ka õpetajad tuletavad vanematele meelde, et Eliis on lasteaia ametlik
infokanal. Eliisi saab seadistada nii, et saadetud teated jõuavad koheselt saaja epostkasti/telefoni, nii ei ole vajadust Eliisi sisse logida.
3.4 Lasteaia menüü. Kas magustoitu on üldse vaja pakkuda? Kas on liiga magusad?
Direktor selgitas, et lasteaia menüü on koostatud rangelt soovitavat kaloraaži arvestades.
Otsus: Korraldada detsembris vanematele magustoitude (ja ka salatite) degusteerimisõhtu.
Hoolekogu koostab ja saadab vanematele küsitluse lasteaia menüü kohta (vanemad küsivad
lastelt, kuidas toidud maitsevad, kas laps sööb hea meelega jne).
3.5 Laste sünnipäevade tähistamine kommidega või ilma?
Otsus: Kui lapsevanem ei soovi, et tema laps saaks lasteaias kommi, siis on vaja rühma
lapsevanematega kokku leppida, et sünnipäevadel antakse lasteaeda kaasa näiteks puuvilju.
3.6 Jõuluvana tellimine.
Otsus: Iga rühm korraldab jõuluvana tellimise ise.
3.7 Juhend sõime tulevate laste vanematele. Võiks olla eelnevalt võimalus lugeda, mida on
lasteaeda vaja kaasa panna, kuidas ette valmistada nii ennast kui last, millal tulla harjutama.
Otsus: 2020 kevadel on plaanis läbi viia avatud uste päev sõimerühmas. Siis saavad sügisel
lasteaiateed alustavate laste vanemad infot rühma keskkonna ja lasteaia ootuste kohta
(mida lapsele on vaja lasteaeda kaasa anda).
3.8 Kas on teada, kuhu kogunetakse lasteaias kriisiolukorras (tulekahju)?. Direktor selgitas,
kus asuvad kokkulepitud kogunemiskohad, ning et tuletõrjeõppus maja personalile viiakse
läbi iga õppeaasta alguses. Sel aastal novembris.
Otsus: Uuendada kriisiolukorra plaan. Kui see on valmis, siis saata lastevanematele
lugemiseks ja tutvumiseks. Plaan võiks olla avalikult kättesaadav (kodulehel).
3.9 Koolivaheaegadel lasteaias käimine.
Otsus: 2 nädalat enne vaheaega võiksid rühmades olla tabelid, kuhu vanemad märgivad, kas
nende laps tuleb vaheajal lasteaeda. Eelkõige on oluline vaheajal lasteaias käivate laste arv
kokale, kes tellib vastavalt tooraine ja valmistab õiges koguses toidu.
3.10 Hoolekogu koosolekute toimumise ajad
Otsus: seaduse järgi kohtub hoolekogu 1 kord kvartalis, vajadusel sagedamini. Koosolekud
võiks planeerida esmaspäevale või kolmapäevale. Alguskellaaeg 15.30 on sobiv.
Kui ei ole võimalik ühist aega kokkusaamiseks leida, võib koosoleku läbi viia sidevahendeid
kasutades (e-maili teel).

Protokollis: Marju Varblane

