Lasteaed Murumuna hoolekogu koosoleku
PROTOKOLL 27.04.2017 a nr 1-6/1

Algus: 17.00
Lõpp: 18.45
Juhataja: Maarja Silber
Protokollija: Kadi Vahtla
Võtsid osa: osavõtjate nimekiri lisatud: lisa 1
Kinnitati järgmine päevakord:
1. Toitlustushanke tulemused - M. Kiin linnavalitsuse esindaja
2. Laste arvu kinnitamine rühmades 2017/2018 õppeaastaks - K. Joost
3. Ettepanekud 2018 a. eelarvesse – K. Joost
4. Jonnimisteemalise koolituse vajadusest – M. Silber
1. Toitlustushanke tulemused
Ettekandja: M. Kiin tegi lühikokkuvõtte toitlustushanke tulemustest. K. Joost tutvustas
näidismenüüd ja lasteaia tervishoiutöötaja ja majandusjuhataja hinnangut menüüle. M. Kiin
teatas, et linnavalitsus kutsub järgnevate nädalate jooksul allasutuste esindajad (lasteaiast
Murumuna majandusjuhataja N. Linde ja hoolekogu esindaja E. Kõnd) menüü testimisele.
Otsustati: võtta vastav info teadmiseks ning direktor K. Joost teavitab hoolekogu hanke
lõpptulemustest.
2. Laste arvu kinnitamine rühmades 2017/2018 õppeaastaks
Ettekandja: K. Joost
K. Joost tegi ettepaneku kinnitada Elva Lasteaed Murumuna laste arv rühmades 2017/2018
õppeaastal järgmiselt:
1. LIBLIKAD – sõimerühm, 2- 3 aastased, 16 last
2. KARUKESED - aiarühm, 3 – 4 aastased – kuni 22 last
3. LEPATRIINUD – aiarühm, -3 – 4 aastased – kuni 22 last
4. RITSIKAD – aiarühm, 4 – 5 aastased – kuni 22 last
5. PIILUPARDID – SOBITUSRÜHM, 4 – 6 aastased – kuni 20 last
6. SIILIKESED – aiarühm, 5 – 6 aastased- kuni 24 last
7. MESIMUMMID – SOBITUSRÜHM, 6 – 7 aastased – 19 last
8. JÄNKUKESED – 6 – 7 aastased- kuni 24 last
Otsustati:
Nõustuda K. Joosti ettepankutega 2017/2018 a. rühmade kooseisu osas.
Hääletustulemus: kõik koosolekul osalenud 9 hoolekogu liikmed olid poolt, vastu 0.

3. Ettepanekud 2018 a. eelarvesse
Ettekandja: K. Joost tutvustas arengukavast tulenevaid ettepanekuid 2018 a. eelarvesse:
Planeeringud uude eelarvesse 2018:
 vana majaosa 2 rühma köögikappide ja tualettide inventari uuendamine 1000 eur
 uued madratsid 700 eur
 kontoritoolid 600 eur
 tunnetusvahendid 1000 eur
 süntesaator jms 1200 eur
 digiseadmed 3500 eur
2018 a remont:
 Radiaatorite vahetus 4500 eur
 Aknalaudade vahetus 1000 eur
 Laevalgustuse uuendamine 3000 eur
Investeeringud 2018 a.
 Vundamendi soojustamine
 Turvamatid
Otsustati:
Nõustuda K. Joosti ettepankutega 2018 a.eelarve koostamiseks.
Hääletustulemus: kõik koosolekul osalenud 9 hoolekogu liikmed olid poolt, vastu 0.
4. Jonnimisteemalise koolituse vajadusest
Ettekandja: M. Silber palus hoolekogu liikmete tagasisidet, kas jonnikoolitus on kõikide
rühmade lastevanemate seas vastukaja leidnud. Esindajad leidsid, et igast rühmast on 2 – 5
inimest, kes oleksid koolitusest huvitatud.
Sõna võtsid hoolekogu liikmed. Tehti ettepanek, et koolitus ühildada lastevanemate
koosolekuga või pakkuda koolitus välja Elva Huviala- ja Koolituskeskusele, kus saaks kaasata
suurema grupi huvilisi. Samuti paluti hoolekogu liikmetel tutvustada lapsevanematele ekoolituse võimalusi (näiteks www.vanemakoolitused.ee).
Hetkel konkreetset otsust vastu ei võetud. Oodatud on kõik ettepanekud, kuidas oleks
otstarbekam koolitus läbi viia, tagamaks koolitusest aktiivset osavõttu.
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