Raasiku Lasteaed Oravake Hoolekogu protokoll nr 4
Koosoleku toimumise aeg: 04.09.2017
Koht: Raasiku Lasteaed Oravake
Algus: 18.00
Lõpp: 21.00
Koosolekul osalesid:
„Koopaoravate“ rühma esindaja Kristiina Sündema
„Lendoravate“ asendusliige Silvi Nugis
„Käbikeste“ rühma esindaja Kaspar Anderson
„Oravajütside“ rühma esindaja Merli Kuusik
Raasiku Vallavalituse esindaja Heli Tomps
Raasiku lasteaia „Oravake“ direktor Stella Heiberg
Raasiku lasteaed Oravake osa personalist
Koosolekult puudusid Pähklikese rühma esindaja Priit Avila
Õpetajate esindaja
Koosolekut protokollis: puudus protokollija.
Päevakord:
1. Lasteaia 2018 aasta eelarve arutelu.
2. Arutelu rahuloluküsitluse läbiviimise teemal.
3. Jooksvad küsimused

1. Lasteaia 2018 aasta eelarve arutelu.
Teema arutlusele ei tulnud, kuna 2018. eelarvet hoolekogule ei esitatud.
2. Arutelu rahuloluküsitluse läbiviimise teemal.
Teema arutlusele ei tulnud.
3. Jooksvad küsimused.
Kristiina Sündema esitas küsimuse õuealade kohta.
Maarika Lekarkin vastas et lapsed külastavad aeg-ajalt mänguväljakuid, millel nad
igapäevaselt ei mängi.
Kristiina Sündema küsis - milleks kasutatakse kohvikust tulevat tulu.
Vastus: personali poolt on varasemalt tulnud ettepanekuid, et võiks korraldada koolituse
lapsevanematele ja seega sel aastal kogutud summa saab kasutatud sel eesmärgil
esmajoones. Teemade osas saavad lapsevanemad teha ettepanekuid hoolekogule.
Kristiina Sündema küsis: Juba korduvalt on lubatud panna kinni pääs Koopaoravate
mängumaja/ katusealuse taha, kus lapsed pääsevad õpetaja silme alt ära rumalusi
tegema ja mis talvel on ohtlik lume ja jääpurikate tõttu, aga siiani ei ole seda kinni pandud?

Nüüd selgus, et piiratakse vaid ajutiselt pääs talvisel perioodil sinna taha. Õpetajate sõnul
tahavad lapsed ka pääseda õpetaja valvsa pilgu alt mängima salajasse nurka, et tunda
enda privaatsust.
Antud koosolekut saab käsitleda kui nõupidamist. Milles osalesid lasteaia personal
ühelt poolt, kes olid eelnevalt küsinud selleks loa hoolekogu teiselt poolt. Eelnevalt
oli saadetud kiri hoolekogu esimehele. Kirjaga sooviti avaldada toetust Stella
Heibergile.
Personaliga sai arutletud teemadel.
Menüü ja nagu selgus siis seniajani ei kasutata lasteaiale muretsetud programmi.
Kokk on läbinud esmase koolituse. Kasutusse ei ole veel jõutud võtta kuna kokaabi
lahkus töölt . Merli tõi välja, et võrreldes lähilasteaedadega on Raasiku lasteaia
menüü tervislikum. Hoolekogu koosolekul sai kokku lepitud, et lapsevanemad
võivad hoolekogu kaudu saata ettepanekuid, mida võiks pakkuda lasteaias
söögiks. Ootame konkreetseid ettepanekuid ja näiteid. Kokku sai ka lepitud, et kokk
ja kokaabi saavad lisakoolituse lähiajal.
Samuti väideti et hoolekogu tegi ettepaneku talgute korraldamiseks.
Talgupäev - ettepanek korraldada talgupäev sai välja käidud juba 2016. aasta
üldkoosolekul direktori poolt.
Direktor tegi ettepaneku korraldada talgupäev, kus lapsevanemad saaksid abistada
vajaminevate tööde tegemisel (vanade mängumajade lammutamine, uue varjualuse
värvimine, istutuskastide ümberpaigutamine jne). Protokoll nr. 2
Toimumise kuupäev ja kellaeg said kokkulepitud hoolekogu koosolekul.
Nõupidamise lõpus lepiti kokku et tehakse rohkem koostööd . Õpetajate ja
hoolekogu vahel.
Direktor palus edastada eelarve kohta ettepanekud kirjalikult. Eelarve kava peab
Vallavalitsusele esitama oktoobri alguses. Direktor lubas hoolekogule meilile saata
eelarve tutvumiseks, et praegune hoolekogu saaks teha omapoolseid ettepanekuid.

