LASTEAED SASS
HOOLEKOGU PROTOKOLL

Tartu, 26. jaanuar 2015
Koosoleku algus: 17:00
Koosoleku lõpp: 18:00
Osalejad (vaata lisa 1)

Koosoleku läbiviija: Laas Toom
Protokollija: Kaia Tammekänd

PÄEVAKAVA
1. I poolaasta õppekasvatustegevuse kokkuvõte
2. Koolis I poolaasta tagasiside-edasijõudmine koolis.
3. Kohatasu tõus alates 01.01.15. toidukulu arvestamise muudatus
4. Jooksvad teemad
- lasteaia uus kodulehekülg
- mänguasjade päev lasteaias
- jõulueelsed päkapikud lasteaias
- KLSi muudatused alates 01.09.2015 (kodukord)
KOOSOLEKU KÄIK
1. I poolaasta õppekasvatustegevuse kokkuvõte
Hoolekogu tutvus õppekasvatustegevuse kokkuvõttega. Hoolekogu kommentaar
aruandele: „Tubli töö on ära tehtud!“.
Üldiselt on lapsed tublid ja arenenud eakohaselt. Mõnevõrra tekitab raskusi laste vähene
avatus uutele toitudele.
Murekohaks veel lapsevanemate avatus koostööle laste arengu toetamisel. Pedagoogid
on varmad „varajase märkamise“ põhimõttel tähelepanekuid tegema ja abi pakkuma,
millest paraku liialt paljud lapsevanemad keelduvad või ettepanekuid ebaoluliseks
peavad.
2. Koolis I poolaasta tagasiside-edasijõudmine koolis.
Positiivne tagasiside tuli Tera Koolilt, Karlova Koolilt, Mart Reiniku Koolilt, Kesklinna
Koolilt ja Tartu Tamme Gümnaasiumilt. Üldiselt läheb lastel kenasti. Alati pole võimalik
tagasisidet saada ka, ei tea, kuhu kooli lapsed lähevad. Teinekord lähevad lapsed kooli
teise linna või ka teise riiki.
3. Kohatasu tõus alates 01.01.15. toidukulu arvestamise muudatus
Lea Laumäe tutvustas hoolekogule uut 01.01.15 alates kehtivat kohatasu määra mis on
nüüd 58,50 € kuus (seotud alampalgaga mis on alates 01.01.2015. 390 €), samuti on
muudetud ka toidukulu arvestus. Varasemalt maksid lapsevanemad toidukulu jooksva
kuu eest, nüüd eelneva kuu toidukordade eest.

4. Jooksvad teemad
-

-

Lasteaia uus kodulehekülg valmis – ligipääs läbi Tartu kodulehe, parooli saab
rühmaõpetajatelt. Täiendus ja muutmisettepanekud oodatud!
Mänguasjade päev lasteaias – teema tõstatatud rühmades ette tulnud olukordade
ajel.
Hoolekogu otsustas: et mänguasjapäeval võib laps lasteaeda kaasa võtta ühe (1)
mänguasja, iga päev on lubatud kaasa tuua oma kaisuloom.
Keelatud on :
- mänguasjad, mis koosnevad mitmest osast ja on kergesti kaduvad;
- mänguasjad, mis on olemas ka lasteaias (nt legod, mänguasjad);
- häält tegevad mänguasjad.
Kaasa võetud mänguasi, selle kadumine ja purunemine on lapse ja lapsevanema
vastutusel. Lapsel tuleb meeles pidada, et kaasa võetud mänguasja tuleb teiste
lastega mängides jagada.

-

Jõulueelsed päkapikud lasteaias
Hoolekogu otsustas: päkapikud lasteaias ei käi, päkapikud jäävad ainult koju. Kui
lapsevanemad soovivad jõulude ajal rühma tuua kingitusi, siis ongi kingitus rühmale.

-

KLSi muudatused alates 01.09.2015 – muudatused kodukorras. Hoolekogu liikmetelt
oodatakse ettepanekuid mis oleks vajalik kodukorras ära märkida.

-

Remonditööd suveperioodil
- Sassi lasteaiale eraldati EASi’ ilt mänguväljaku renoveerimiseks 37 656 €.
(Siseministeeriumi juurde moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste
andmise komisjon otsustas 16.12.2014. a koosolekul (16.12.2014 protokolli nr 75,
allkirjastatud 22.12.2014) toetada Teie poolt esitatud taotlust regionaalsete
investeeringutoetuste andmise programmist.)
- Lisaks sellele läheb suveperioodil vahetamisele ka lasteaia küttesüsteem, samuti
saab turgutust köök. Sellega seoses on arvatavasti 15.juunist alates suletud lasteaia
peamaja, avatuks jääb aga Aleksandri 8A maja ja sellega seoses lapsi lasteaiast koju
jätma ei pea.
Lasteaed on aga suveperioodil kinni terve juuli kuu alates 01.07-31.07.2015.

-

Linnupeleti – eelmisest nädalast alates on lasteaias üleval ka kauaoodatud
linnupeleti. Lasteaia lapsevanemad ja pedagoogid on väga rahul ja tänulikud.
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