LASTEAED SASS HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

20.11.2017

Kell 17.00-18.00, lasteaed Sass.
Osalejad: Lea Laumäe, Kati Putk, Ly Tannis-Vinni, Ingrid Sahk, Mart Kals, Johann Langemets,
Sigrid Saal, Alvar Tipp, Janika Bachman, Mariliis Hänilane, Maarika Lihtsa, Margit Aun, Karin Sarv
ja Karin Pihl
Lisa 1 osalejate nimekiri
Koosoleku juhataja: Lea Laumäe
PÄEVAKAVA:
1. Hoolekogu esimehe , tema asetäita ja protokollija valimised.
2. Hoolekogu liikme kinnitamine atesteerimiskomisjoni ja konkursikomisjoni.
3. Hoolekogu uue aasta tööplaani koostamine ja kinnitamine.
4. Lasteaia 2017-18 õ.a. tegevuskava tutvustamine.
5. Lasteaed SASS aastani 2020
6. Jooksvad küsimused
Otsustati:
1. Hoolekogu esimeheks valida Kristiina Espenberg, aseesimeheks Ly Tannis-Vinni ning
protokollijaks Evelyn Evert.
2. Hoolekogu liikmetest jätkab atesteerimiskomisjonis ja konkursikomisjonis Kati Putk.
3. Hoolekogu arutas ja kinnitas uue aasta tööplaani.
4. Hoolekogu tutvus lasteaia 2017-18 õ.a. tegevuskavaga. Olulisem muudatus kohatasu tõus uuest aastast on lasteaia kohatasu 70,5 EUR, toidupäeva maksumus jääb samaks.
Projektid 2017/2018:
 „Tartu linna lasteaedade rõõmupidu „Kodus kõik on kõige parem“ - Sihtasutus
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, toetus EV100 tähistamise raames, esitlus ERMis.
 „Talutare 12 tööd“ – Tartu LV haridusosakond.
 „Ma tean, ma näen, ma ise teen!– rahastaja Keskkonna investeeringute Keskus (KIK).
Lasteaialaps tutvub sügise märkidega mõisapargis ja õunaaias, õpitakse mõisteid vili,
seeme, mari ning tehakse õunamahla.
Jooksev info lasteaia tegemistest:





Lahtiste uste nädal toimus 06.11.-10.11.2017. Kõige rohkem osalejaid Õnneseente
rühmas (23), muidu osavõtt tagasihoidlik (1-4 külastust rühma kohta). Langes kokku
isadepäeva tähistamisega rühmades, mis võis aktiivsust ka vähendada.
Sass 2018 juulis suletud. Suverühm avatakse uues Rõõmupesa lasteaias Akadeemia tn.
Lasteaia poolt on tellitud lastele jõuludeks kommikotid. Jääb jõusse hoolekogu otsus
(26.01.2015), et päkapikud rühmades ei käi.



Taas tehakse rühmades küsitlus jõulude järel lasteaias viibivate laste kohta, laste
vähesuse korral pannakse osad rühmad kokku.

5. Direktor Lea Laumäe tutvustas Sassi lasteaia tegevust aastani 2020, seoses Sassi Aleksandri
8A maja küsimusega. Hoone omanikuga keeruline kokkuleppele jõuda, mistõttu rendilepingut
ei pikendata. Linnal ei ole ka enam niipalju lasteaia kohti vaja, hetkel kohti isegi üle, on
investeeritud uute hoonete ehitamisse. Praegu teise maja rühmadele midagi ei muutu, keegi
kuhugi kolima ei pea, lihtsalt uusi rühmi teises majas ei avata. Teine maja on kasutusel kuni
2020, 30 juunini, rühmade lõpetamisel kasutatakse sealseid ruume vajadusel asenduspinnana
remondi ajal. Oluline: 2018/19 ja 2019/20 õppeaastal Sass uusi rühmi ei ava. Alates 2020
1. septembrist 2020 jääb Sassi lasteaeda 6 rühma: Linnupojad ja Mõmmikud (2021
kooli); Lepatriinud (2022 kooli); Õnneseened ja Kiisumiisud – uued lapsed; Tiigrikutsud –
sobitusrühm.
6. Jooksvad küsimused:




Lepatriinude, Sipsikute jt rühmade lastevanemate kaudu tulnud küsimus sulfideeritud
kartulite kohta, millest meedias juttu olnud, kuidas lasteaed neisse suhtub. Lea Laumäe:
konsulteerides Terviseameti Lõuna talitusega, kõik sulfideeritud kartulid lubatud
Veterinaar-ja Toiduameti poolt, kui säilitusainet kasutatud normipiires, aga Tartu
lasteaiad ei telli sulfideeritud kartuleid. Sass tellib kooritud kartulid vaakumpakendis, kus
pole säilitusaineid. Kui on, on märgitud arvel, et tegemist on sulfideeritud kartulitega.
Hoolekogu tutvus Sassi lasteaia juurviljade tarnete arvetega, kus näha kartuli jt
juurviljade päritolu ja säilitusainete puudumine.
Hoolekogule edastati ka ettepanek, et võiks kaaluda fotograafi teenuse pakkuja
vahetamist, kuivõrd üks lapsevanem ei ole rahul kvaliteediga. Direktor Lea Laumäe:
koostööpartnerina oleme antud firmaga rahul, peavad kokkulepetest kinni, kõik on
õigeaegne, ei sooviks vahetada, on olnud eelnevalt kehvemaid kogemusi. Hoolekogu
otsustas, et üldiselt ollakse laste pildistamisega rahul, arvestades pildistamiseks kuluva
aja ja kvaliteedi suhet, aga vajadusel võib teenusepakkujale teha ettepanekuid ja
soovitusi – nt jälgida, et võõras käsi ei jääks pildile, copyrighti kiri tagasihoidlikumaks, et
ei kataks laste nägusid grupipiltide valimisel.

Protokollija: Ingrid Sahk

