Raasiku lasteaed Oravake hoolekogu protokoll nr 8 (2020)
Koosoleku toimumise aeg: 6. mai 2020
Koht: Raasiku lasteaed Oravake
Algus: 18:30
Lõpp: 19:40
Osalesid:
Oravajütside rühma esindaja Heelika Sepp-Anneljas (esimees)
Koopaoravate rühma esindaja Lauri Betlem (aseesimees)
Lendoravate rühma esindaja Nadezhda Adler
Käbikeste rühma esindaja Markko Lepikult
Pähklikeste rühma esindaja Triin Hallik
Raasiku vallavalitsuse esindaja Juta Asuja
Lasteaia direktori kt Reelika Turi
Õpetajate esindaja Liina Veerbaum
Koosolekut juhatas Heelika Sepp-Anneljas, protokollis Markko Lepikult
Päevakord:
1) Ühendatud õppeasutuse hoolekogu ja põhimäärus
2) Taastumine eriolukorrast
3) Jooksvad küsimused
1. Ühendatud õppeasutuse hoolekogu ja põhimäärus
Hoolekogu arutas, kas ühinenud haridusasutuses peaks olema üks või kaks hoolekogu.
Kooli hoolekogu arvas, et hoolekogud võiksid olla eraldi. Ühe suure hoolekogu puhul võib teemade
ring minna suureks, mis tähendab hoolekogu päevakorrale ajaliselt ja sisuliselt pikka aega. Lisaks
on lasteaia ja koolide teemad oma olemuselt erinevad. Kui hoolekogud teha eraldi, siis mõistlik on
õppeaasta esimene ja viimane hoolekogu teha ühise istungina, õppeaasta sees saaksid mõlema maja
hoolekogu arutada oma maja tegevusega seonduvat.
Vallas pooldati üht hoolekogu. Pikaveres on näiteks ühine hoolekogu, kuid sealne õppeasutus on
väiksem. Kahe õppeasutuse parema sünergia tekkimiseks võiks lasteaia hoolekogu hinnangul olla
üks hoolekogu. Kui tulevik näitab, et üks ühine hoolekogu on siiski ebapraktiline, saab
töökorralduslikult ümber otsustada.
Hoolekogu otsus: Hoolekogu toetab ühinenud õppeasutusele ühist hoolekogu. Ühise hoolekogu
eelduseks on, et lasteaia esindajad ühises hoolekogus on (sarnaselt tänasele): üks lastevanemate
esindaja iga rühma kohta, üks õpetajate esindaja ning lasteaia direktor.
Direktori kt tutvustas ühinenud õppeasutuse põhimääruse projekti, mille hoolekogu peab heaks
kiitma kui see on valminud. Eesmärk on põhimäärusega minna juunis vallavolikokku.
2. Taastumine eriolukorrast
Igapäevaselt käib täna lasteaias ca 10 last. Lapsed jagatakse eelmisel päeval. Tööl on üks õpetaja ja
õpetajaabi ning valves on teine õpetaja ja abi. Kui lasteaed saab eelneval päeval teada, et tuleb üle
kümne lapse, avatakse teine rühm. Sissepääsuga samast kohast ehk Koopaoravate juurest.
18.05 avatakse kõik ülejäänud rühmad. Õpetajad saadavad laiali küsimustiku, kaardistamaks mis

perioodidel ja kui palju lapsi lasteaeda tuleb (mai lõpp, juuni, juuli ja august). Selle tulemusena
vaadatakse kuidas ja kui palju rühmasid vaja on.
Edaspidi saalis tunde ei toimu, muusikatunnid toimuvad rühmades. Liikumistunnid tehakse õues.
Alates 18.05 ehk eriolukorra lõppemisest ei pea enam lapsi andma uksel üle, vaid lapsevanem saab
lapse ise rühma viia. Töötajatele on rõhutatud üle, et vähegi tõbisena tööle ei tulda.
3. Jooksvad küsimused
Koopaoravate lõpetamine – alguses tühistati eriolukorrast tulenevalt kõik, mis oli juunisse
planeeritud ja mõte oli teha lõpupidu matka vormis augustis. Praegu tundub, et olukord leeveneb ja
äkki saab neile lõpetamise ikkagi juunis õues ära teha.
Hoolekogu leppis kokku, et ka sel aastal tehakse rahuloluküsitlus. Kasutatakse eelmise aasta
küsimusi, mida täiendatakse mõnede aktuaalsete teemadega (eriolukorra mõju, uksekaardid, Eliis ja
huviringide ootused uueks õppeaastaks).
Lasteaed tegi eelarvelise kärpeplaani, mis edastati vallavalitsusele. Hetkel veel tagasisidet pole.
Suunis valla poolt on hetkel viivitada ostudega, mis ei ole kriitilised, kuniks maksulaekumine on
selge. Sellest tulenevalt on täna Koopaoravate rühma remont lahtine ning eelarve kärbe sööb
tõenäoliselt ära Lendoravate ukse vahetuse, mistõttu nende uksel uksekaartide kasutusele võtt
lükkub arvatavasti 2021-sse aastasse.
Järgmine hoolekogu toimub 25. nädalal, täpne kuupäev täpsustatakse jooksvalt.

Koosoleku juhataja
Heelika Sepp-Anneljas

Protokollija
Markko Lepikult

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

