LASTEAED SASS HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

21.11.2016

Kell 17.00-18.00, lasteaed Sass.
Osalejad: Lea Laumäe, Laas Toom, Kati Putk, Margit Aun, Kristiina Espenberg, Evelyn Evert, Johann
Langemets, Sigrid Saal, Anne Hallik, Mats Kals, Janika Bachman, Mariliis Hänilane, Anita Anderson
Koosoleku juhataja Lea Laumäe
PÄEVAKAVA:
1. Hoolekogu esimehe , tema asetäita ja protokollija valimised.
2. Hoolekogu liikme kinnitamine atesteerimiskomisjoni ja konkursikomisjoni
3 Uue arengukava koostamine aastal 2017.
4. Lasteaia 2016-17 õ.a. tegevuskava tutvustamine
5. Hoolekogu uue aasta tööplaani koostamine ja kinnitamine
Jooksvad küsimused
1. Hoolekogu esimeheks valiti Laas Toom, aseesimeheks Ly Tannis-Vinni ning protokollijaks Evelyn
Evert.
2. Hoolekogu liikmetest valiti atesteerimiskomisjoni ja konkursikomisjoni liikmeks Kati Putk.
3. Vajalik koostada uus lasteaia arengukava, mis kinnitatakse mais. Veebruari kuuks oodatakse
ettepanekuid, mida võiks arengukavasse lisada.
4. Kohatasu 64,50 eurot jääb samaks mis 2016 aastal.


Suvel tehti remonditööd rühmades Kiisud-Miisud ja Õnneseened.



2017 juuli on lasteaed avatud kesklinna piirkonna lasteaiana. Veebruari lõpuks soovime teada
laste arvu, kes soovivad suveks kohta.



Lasteaias läbiviidud menüü konkursile (kuni 28.10.16) laekus uusi retseptiideid suhteliselt
vähe. Kaks retsepti on toitlustajate poolt juba ära proovinud.



24.-28. oktoober toimus lahtiste uste nädal. Lasteaia tööga käis tutvumas 16 lapsevanemat.
Lasteaia direktori sõnul oleks huvi võinud olla ka suurem.



Alates 17.11.2016 pakutakse kooliealiste laste rühmades varase inglise keele õpet. Koolitust
viiakse läbi firma Dialoog õpetaja poolt igal neljapäeval. Koostöö Kolme Põrsakese
teadusteatriga on lõpetatud. Muus osas jätkuvad traditsiooniks saanud tähtpäevade
üritused.

PROJEKTID 2016/17
1. Tiigrikutsude projekt „Metsa 4 nägu“ aastaaegade õppimiseks. Tartu linna toetus 534,73 eurot.

2. Ülemajaline projekt „Sass see suure linna teeb, mille keskel on palee“. Tartu linna rahastus 2620.eurot, mille eest osteti igasse rühma legosid.
3. KIKI loodusteemaline projekt haakub lasteaia ehitusteemaga. Toetus 950.- eurot. Osalevad
Liblikad, Lepatriinud ja Naksitrallid.
Jooksev info


Lasteaia poolt on tellitud laste jõulupidudele kommikotid.



Detsembris viiakse lasteaias läbi küsitlus jõuluperioodil (27.12-30.12.) lasteaias viibivate laste
kohta. Kuna paljudel lapsevanematel on puhkused, siis laste vähesuse korral pannakse osad
rühmad kokku.



Jääb jõusse hoolekogu otsus (26.01.2015), et päkapikud rühmades ei käi.



12.12.16 on lasteaial 53. sünnipäev. Rühmad lähevad traditsiooniliselt Raekoja platsi, kus
toimub pildistamine.



Jõulupidude toimumine on rühmade otsustada ja korraldada, mõned sõidavad jõulumaale või
lihtsalt majast välja.

Protokollija: Evelyn Evert

