LASTEAED SASS
HOOLEKOGU PROTOKOLL
Tartu, 02.märts 2016
Koosoleku algus: 17:00
Koosoleku lõpp: 18:00
Osalejad (vaata lisa 1)

Koosoleku läbiviija: Laas Toom
Protokollija: Kaia Tammekänd

PÄEVAKAVA
1. I poolaasta õppekasvatustegevuste kokkuvõte.
2. I poolaasta tagasiside - edasijõudmine koolis.
3. Aastaaruanne 2015
4. Tartu LA hoolekogude (esimeeste) ja direktorite koolituse/seminari kokkuvõte
5. Jooksvad küsimused
• Suvised remonttööd (tulekeskuse kaasajastamine, Mõmmikute ja Kiisu-Miisude
toidublokk jm)
• 2016 aasta eelarve tutvustamine
KOOSOLEKU KÄIK
1. I poolaasta õppekasvatustegevuste kokkuvõte.
1.1. hoolekogu liikmed tutvusid aruandega.
1.2. tähelepanekuna toodi välja, et nii vähe lapsevanemaid osales lahtiste uste päevadel
ja see aktiivsus võiks olla oluliselt suurem. Hea võimalus näha oma lapsi tegutsemas
teises keskkonnas. Edaspidiseks soovitatakse suuremat aktiivsust.
2. I poolaasta tagasiside - edasijõudmine koolis.
2.1. hoolekogu liikmed tutvusid aruandega.
2.2. Sassi lasteaia lastel läheb üldiselt hästi, nad on tublid.
2.3. kellega on lasteaias rohkem tööd ja raskusi olnud, neil koolis sama lugu.
2.4. pigem on aga problemaatilisi lapsi vähem.
3. Aastaaruanne 2015
3.1. hoolekogu liikmed tutvusid aruandega.
3.2. eelmisel aastal tekkis toiduraha ülejääk summas 8931,05€. Ülejääk on tekkinud hoolsa
majandamise tulemuseana, sest meile kõige vajalikumad toiduained on odavnenud. Piim,
juust, kohupiim jne, samuti juurviljad, liha ja lihatooted. Kasutame ka PRIA koolipiima ja
koolipuuviljatoetust. Eelarve jääk kantakse üle 2016 aastasse. Toidupäeva maksumust

selle arvelt langetama ei hakata, sest ei tea, mida järgmine hooaeg toob. Selle
asemel rikastatakse pigem lasteaia menüüd.

3.3. arutlusele tuli ka ühe lapsevanema küsimus teemal – kas lasteaia menüü on ikka
tervislikkuse seisukohalt üle vaadatud ja parimatel põhimõtetel koostatud.
Vastuseid andis direktor, kes kinnitas, et:
3.3.1. menüü koostavad peakokk ja majandusjuhataja koos;
3.3.2. peakokk omab vastavat kvalifikatsiooni, et tervislikku menüüd koostada;
3.3.3. lasteaia menüü on kooskõlas ja vastavuses tervisekaitsenõuetega ning
järgitakse etteantud kaloraaži;
3.3.4. samuti pakutakse kooki lasteaias pigem harva, nii 2-3 korda aastas teatud
pidupäevadel ning lasteaia kakao ei ole liialt magus, on ikka päris kakao, mitte
magusast pulbrist tehtud.
3.3.5. Terviseameti märkus: Menüü on tervislikke põhimõtteid arvestav,
kalkuleeritud. Augustikuu märkuses on keskmise aiarühma energiasisaldus võiks
olla suurem ja puuvilju rohkem.
4. Tartu LA hoolekogude (esimeeste) ja direktorite koolitus/seminari kokkuvõte
4.1. hoolekogu liikmed tutvusid koolitusmaterjalidega;
4.2. Direktor ja hoolekogu liige Ly Tannis, kes seminaril käisid, jagasid ka oma kogemusi
ning tähelepanekuid.
4.3. Direktor kiitis hoolekogu tööd, kohalkäimist, asjalikkust ning otsuste vastuvõtmist,
ehk meil kõik sujub ja toimib.
4.4. TÄHELEPANU! Direktor ja terve lasteaia pere tänavad siiralt ja südamest kõiki
lapsevanemaid, kes 04. ja 18. veebruaril olid valmis appi tulema ja lastega aega
veetma sel ajal, kui lasteaia personal esmaabi koolitust läbis. Kõik maja töötajad said
osa võtta ja selle üle on neil väga hea meel. Aitäh!!
5. Jooksvad küsimused
•

Suvised remonttööd (tulekeskuse kaasajastamine, Mõmmikute ja Kiisu-Miisude
toidublokk jm)

•

2016 aasta eelarve tutvustamine

•

Kooliminevate laste vanematele meeldetuletus, et lasteaia leping tuleb ARNOs
lõpetada vähemalt 14 päeva enne soovitavat lõpukuupäeva.

•

28.03.2016 on tulemas ka koosolek, kus kõike seda täpsemalt räägitakse, mis
puudutav kooli minevaid lapsi.

•

Hoolekogu liikmed tutvusid ka nädala kohta tehtud aruandega laste õues
viibimise kohta ning tõdeti, et lapsed viibivad väljas rühmiti küll erinevalt, siiski
igal võimalusel, kui ilm seda lubab ja seda nii hommikul kui õhtul. Mõne rühma
õhtused õueskäigud jäävad ära just õhtuste lasteringide pärast, et osa lapsi ei
peaks niiske ihuga peale trenni õue minema ja õue minnakse ikka siis kui terve
rühm saab minna.

•

Kinnitati järgmise õppeaasta (2016/17) rühmade laste arvud:
o Õnneseened 22
o Linnupojad 16 (sõimerühm)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mõmmikud 16 (sõimerühm)
Kiisud-Miisud (22)
Mesimummid 22
Lepatriinud 22
Liblikad 24
Naksitrallid 24
Sipsikud 22
Päikesejänkud 22
Tiigrikutsud (sobitusrühm) mitte rohkem kui 15 (olenevalt erivajadustega
laste arvust

•

Taaskord tuli arutlusele parkimise teema ja liiklus tulenevalt uue kaubamaja
valmimisest. Eks seda ootame me kõik uudishimulikult, et kas ja kuidas see
Aleksandri tänava liiklust mõjutama hakkab.

•

Tekkis arutelu, kas lasteaed vajaks ka eraldi inva-parkimiskohta. Ühiselt lepiti
kokku, et täna ja tulevikus, kui lasteaia laste seas või lapsevanemate seas peaks
see vajalikuks osutuma, siis võib liikumispuudega lapse vanem parkida auto hoovi.

•

Samuti arutleti teemal, et sel aastal on palju lapsevanemaid, kes soovivad oma
lapsele kohta ka suvisel ajal. Selle tulemusel on vaja meil oma majast kaasa anda
ka õpetajad. Õpetajad on selleks puhuks oma nõusoleku juba andnud ja valmis
minema, küll aga tuleb siis arvestada, et nende puhkus lükkub edasi ja uuel
õppeaastal laste aeda saabudes, ei ole nad veel tagasi.

•

Alates 08.veebruarist 2016 on lasteaias logopeed Anne Küttim-Rips. Tema
vastuvõtu aeg on teisipäeviti 15.30-17.30, tel 7 361 580. Info kodulehel olemas.
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