TÄHTVERE VALD
ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU

Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 2

16.jaanuar 2017

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu

Algus: 17:00
Lõpp: 18:45

Osalesid: Kristjan Bek, Merlin Burov, Marit Kermas, Helis Pajur, Vieno Rjabova, Imre Vähi.
Puudus: Ragne Põldaru
Kutsutud:
Jüri Varik - Tähtvere valla arendusosakonna juhataja
Inga Väikene - Direktor
Taimi Õunapuu - Majandusjuhataja

Päevakord:
1. Lasteaia ehitus – Jüri Varik
2. Majandusalajuhataja ettekanne – toitlustamine ja arvete tasumine
3. Lasteaia suvine lahtioleku aeg
4. Sisehindamise kord
5. Jooksvad küsimused
-Maslenitsa
-Lasteaia sünnipäev
-„Aga mina” põrandamäng ja valgustahvel
-Kodulehekülg Facebook’is

TÄHTVERE VALD
ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU
Arutati
1. Lasteaia ehitus
Jüri Varik: Tervikuna on lasteaia ehitus graafikus. Maja projekt pole veel valmis ning
ekspertiisi aega on pikendatud 31.jaanuarini. Praegu tegeletakse mööblihankega, ka EAS-iga
vaja kooskõlastada. Ehitus toimub kahes osas, esmalt kontorite ja saali ehitus, siis uued
rühmaruumid. Oletatav lõpetamise kuupäev on 1.september 2017. Liitumine linnaga projekti
ei pidavat mõjutama, küll on kindel lasteaia kohatasu tõus.
Praeguste rühmade sisetööde alustamise aega pole kindlaks määratud, võib-olla alustatakse
2017.
Kokku lepiti, et vallalt saab jooksvalt ehituse kohast infot.

Arutati:
2. Majandusalajuhataja ettekanne – toitlustamine ja arvete tasumine
Taimi Õunapuu: Jaanuarist peale arved ainult e-maili kaudu. Arvete tasumine toimub
tagantjärgi – s.t et jaanuaris makstakse detsembri tasu.

Arutati:
3. Lasteaia suvine lahtioleku aeg
Jüri Varik: Juulis on lasteaed kinni (3.juuli-1.august).
Karmen Vetemäe: Linna asenduskoha saamiseks tuleb sellest ette teatada piisava ajavaruga, et
valla esindaja saaks avalduse teha.

Arutati:
4. Sisehindamise kord
Lasteaia direktor tutvustab esialgset sisehindamise mustandit, pedagoogilisel nõukogul
võetakse see vastu ning ka hoolekogul on võimalus ettepanekuid teha. Lubati saata e-mailile
ja liikmed saavad üle vaadata, vajadusel teha parandusi.

TÄHTVERE VALD
ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU
Arutati:
6. Jooksvad küsimused


Koolieelikute lõpupidu – Kui ei valmi lasteaia saal, siis saab lõpupeo pidada Tartu
Agro saalis, planeeritav kuupäev 31.mai



Vene vastlate tähistamine – Rõõmutriinu õpetajad pakkusid välja, et saadavad
vanematele üleskutse küpsetada sõrnikuid, pannkooke. Hoolekogu liikmed tegid
ettepaneku, et Maslenitsa ja vastlapäev ühendada – teha õhtupoolikul, planeerida
kelgutamine, ühine pannkoogi ja sõrnikute söömine, tee joomine, et ka vanemad
saaksid osaleda.



Lasteaia sünnipäev – hoolekogu liikmete ülesandeks oma rühma õpetajate ja
vanematega, et organiseerida kook vms.



Järgmise hoolekogu koosoleku toimumise kuupäevaks otsustati 17.aprill 2017.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Vieno Rjabova

Marit Kermas

