LASTEAED SASS
HOOLEKOGU PROTOKOLL
Tartu, 07.detsember 2015
Koosoleku algus: 17:00
Koosoleku lõpp: 18:00
Osalejad (vaata lisa 1)

Koosoleku läbiviija: Lea Laumäe
Protokollija: Kaia Tammekänd

PÄEVAKAVA
1.Hoolekogu esimehe, tema asetäitja ja protokollija valimised.
2.Hoolekogu uue aasta tööplaani koostamine ja kinnitamine.
3.Lasteaia 2015-16 õ.a. tegevuskava tutvustamine
4.Tegevuskava vigastuste ennetamisel/turvalisuse edendamisel 2015-2016 tutvustamine
5.Hoolekogu liikme kinnitamine atesteerimiskomisjoni ja konkursikomisjoni.
6. Jooksvad küsimused
*Alampalga tõus toob kaasa kohatasu tõusu 64,50 €. 2016 jaanuarist.
*Suvine sulgemine 2016-Sass on suletud juulis
*Trepikodade remont
*9.dets.töötajate koolitus
*Jõulueelne aeg ja vana-aasta viimane nädal.
KOOSOLEKU KÄIK
1.Hoolekogu esimehe, tema asetäitja ja protokollija valimised.
Hoolekogu esimehena jätkab Laas Toom, esimehe asetäitjana Ly Tannis ning protokollijana
Kaia Tammekänd
2.Hoolekogu uue aasta tööplaani koostamine ja kinnitamine.
Ühiselt koostati ning kinnitati uue aasta tööplaan.
Ühiselt vaadati üle ka kõik juba tehtud investeeringud ning tulevased investeeringud:
* õueala uuendus maksis EASi projektiga koos maksma 49 235,71 €.
* keskküttesüsteemi vahetus maksis 30 000 £
* Linnupoegade rühma wc ja riietusruum alles sai valmis ja lõppsummat veel ei tea.
Hoolekogu tutvus värske remondiga.
* Mihklilaat – iga rühm ise teab, kuidas saadud raha kulutati/ kulutatakse, aga rühma
lapsevanematele annavad aru milleks raha kulus.
Ja tulevaste plaanidena peamaja trepi ja trepikoja remont. Treppide katmine vanas majas
epo kattega toimub veel sel aastal 28.-31.dets. Nendel päevadel II korrusele keegi minna ei
saa, aga lasteaeda tulevad lapsed paigutatakse I korruse rühmadesse või teise majja. Seinte
värvimine aga suvel 2016 kui maja on suletud.
3.Lasteaia 2015-16 õ.a. tegevuskava tutvustamine

Direktor tutvustas hoolekogu liikmetele uue õppeaasta tegevuskava. Hoolekogu liikmed
tutvusid ning kiitsid tegevuskava heaks, täiendavaid ettepanekuid ei tulnud. Tegevuskava on
väljas ka kodulehel kõigile lugemiseks.
4.Tegevuskava vigastuste ennetamisel/turvalisuse edendamisel 2015-2016 tutvustamine
Direktor esitas tutvumiseks täiendatud tegevuskava.
Arutleti taaskord Aleksandri tänava liiklusolude teemal.
Endiselt on teemaks kihutavad autojuhid, kollasesse kasti parkijad lasteaia väravas ning
sõiduteele avanevate autouste kaudu tänavale astuvad lapsed.
Kiiruspiiranguks ei ole võimalik lamavat politseiniku paigaldada, sest mööda Aleksandri
tänavat toimub päästekomando väljasõit. Kiiruspiirang 30 km/h märgiga on juba
kehtestatud. Huviga oodatakse uue kaubamaja valmimist ning sellest tuleneva liikluse
muutumist või mitte muutumist.
Endiselt on lapsevanemaid, kes pargivad oma autoga kinni kas Turu tn poolse jalgvärava või
Aleksandri tänava poolse suure värava ning vastavad neid korrale kutsuvale lapsevanemale,
et nad lähevad vaid korraks. Värava vabaks jätmine on aga vajalik lasteaeda teenindavate
sõidukite liikumiseks.
Hoolekogu ühine otsus teavitada oma rühma lapsevanemaid veel kord, kutsuda neid üles ka
teisi lapsevanemaid teavitamast, kui neid valesse kohta parkimas märgatakse. Teavitada ka
lapsi, sest nemad omakorda saavad jälle vanemaid „korrale kutsuda“.
Teavitada lapsevanemaid, et 30 minutit on võimalik parkida ka Passaaži maja esises parklas.
Aleksandri 8A, sest meie oleme seal kliendid.
5.Hoolekogu liikme kinnitamine atesteerimiskomisjoni ja konkursikomisjoni.
Atesteerimiskomisjoni liikmena jätkab Kaia Tammekänd
6. Jooksvad küsimused
*Alampalga tõus toob kaasa kohatasu tõusu 64,50 €. 2016 jaanuarist.
*Suvine sulgemine 2016-oleme suletud juulis, avatuks jääb Midrimaa lasteaed. Jaanuari
lõpuks on lapsevanemal vajalik kirjutada direktorile avaldus kes soovib juulis lasteaia kohta
juuliks. 2017 on suvel avatud Sassi lasteaed.
*Trepikodade remont on veel sel aastal 28.-31.dets. II korrus suletud.
*9.dets.töötajate koolitus – palume lapsevanematel lapsed ära viia hiljemalt 16:45.
*Jõulueelne aeg ja vana-aasta viimane nädal – küsime kes ja millal lasteaias käib, sest siis
teame planeerida toidu tellimist. Kommipakid lastele on lasteaia poolt, päkapikud meil ei käi.
LISA 1 : osalejate nimekiri
Allkirjad:
Koosoleku läbiviija:
Lea Laumäe

Protokollija:
Kaia Tammekänd
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