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Hoolekogu tegevuse tutvustamine – K. Joost
Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine- K. Joost
Ettepanekud hoolekogu tegevusplaani koostamiseks.
Jooksvad küsimused.

1.

Hoolekogu tegevuse tutvustamine – K. Joost

Kadri Joost tutvustab hoolekogu töö põhimõtteid ja eesmärke, mida toetab väljavõte Elva Lasteaed
Murumuna põhimäärusest.
Lisa 1. Väljavõte Elva Lasteaed Murumuna põhimäärusest.
Hoolekogu liikmed võtavad tööpõhimõtted teadmiseks.

2.

Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine- K. Joost

Lisa 2. Hoolekogu koosseis 2017/2018
2.1. Margit Kiin teeb ettepaneku valida hoolekogu esimeheks Maris Hindriksoni.
Hoolekogu otsustas ühehääleselt valida esimeheks Maris Hindrikson.
2.2. Ettepanek valida aseesimeheks Margit Kiin.
Hoolekogu otsustas ühehäälselt valida aseesimeheks Margit Kiin.
2.3. Ettepanek valida protokollijaks Silvia Leiaru.
Hoolekogu otsustas ühehäälselt valida protokollijaks Silvia Leiaru.
2.4. Järgmiseks hoolekogu koosolekuks kinnitatakse neljapäev 23.11 kell 17.15.

3.

Ettepanekud hoolekogu tegevusplaani koostamiseks.

3.1. Arutatakse varasemate hoolekogu tegevuste üle. Kadri Joost mainib mõnede tegevustena ära
molbertite ostmise, suuskade kogumise ja rahulolu küsitluse läbiviimist.
3.2. Kõne all on lasteaia majanduspersonali palkade küsimus. Hoolekogu tegi eelmisel aastal
linnavalitsusele pöördumise lasteaia õpetajate palga tõstmiseks, kuid see ei hõlmanud
majanduspersonali palkade küsimust. Avaldatakse lootust, et palgad ühtlustuvad haldusreformi
tulemusel valla siseselt. Kuna osades lasteaedades on tulevases Elva vallas majanduspersonalil
kõrgemad palgad, loodetakse, et ehk see on sisendiks ka meie lasteaia majanduspersonali
palgatõusule.
Leitakse, et kui haldusreformi tulemusel palgatase ei ühtlustu, võiks 2017/2018 aasta hoolekogu
üheks töövaldkonnaks olla tulevasele vallavalitsusele pöördumise koostamine.

4.

Jooksvad küsimused.

4.1. Kadri Joost annab ülevaate 2017/2018 õppeaasta planeeritud tegevustest.
R 27.10 on Murumuna lasteaias lühendatud tööpäev kella 16.00-ni.
L 11.11 toimub Murumuna lasteaias lahtiste uste päev, kuhu on oodatud kõik suured ja väikesed üle
Elva valla
14.11 kell 10-12.30 üllatus lastele – väljasõit Metsapere mängumaale. Lapsed seda veel ei tea, seega
las see jäädagi neile üllatuseks.
Jõule peetakse lasteaias rühmade lõikes erinevalt. Osad rühmad teevad jõulupeod lasteaia saalis,
teised külastavad jõulumaasid.
Lasteaed ootab ettepanekuid jõulukuuse ja jõuluvana leidmiseks.
Jaanuaris on planeeritud lasteaia personali väljasõit. Kadri Joost uurib, kas lühendatud lasteaia päeva
tõttu on olnud rühmades probleeme. Hoolekogu liikmed leiavad, et kui etteteatamisaeg on pikk, ei
ole see probleem. Plaanitakse väljasõitu ERMi ja hoolekogu liikmed teevad ettepaneku, et selline
väljasõit võiks toimuda jaanuari esimesel nädalal, mil kestab veel koolivaheaeg. Siis on
lastevanematel ehk lihtsam lühendatud lasteaia päeva planeerida.
21.02 Lasteaia kontsert Elva kultuurikeskuses. See on tasuta. Esinevad kõik rühmad.

4.2. Rahulolu Pildikompanii teenustega
Kadri Joostu uurib, kuidas hoolekogu on rahul Pildikompanii teenustega, direktorini on jõudnud
teavet rahulolematutest lapsevanematest. Hoolekogu liikmed on üldiselt teenusega rahul, kiidetakse
mugavat tellimiskeskkonda ja fotograafi kannatlikust. Leitakse, et fotograaf pingutab ja sätib lapsi,
samas polegi võimalik sellise kiiruse juures, et kõik pildid õnnestuvad. Pildikompanii olevat üldiselt
väga vastutulelik ja vanematel, kes pole pildivalikuga rahul, palutakse Pildikompaniiga ühendust võtta
ja paluda lisafaile. Võibolla leidub nende hulgas sobilikumaid variante.
Hoolekogu liikmed jagavad rühmades infot lisafailide küsimise ja koostöö kohta Pildikompaniiga.

Arutletakse ka taustavaliku üle. Osa hoolekogu liikmetest leiab, et taustad on liiga kirjud ja pisut
vanamoodsad. Samas suurem osa leiab, et taustad on väga ilusad.
Lasteaias on olnud küsimuse all ka, kas üldse iga-aastast pildistamist teha.
Hoolekogu leiab, et iga-aastane pildistamine on siiski vajalik, kuna paljud pered ei käi fotograafide
juures ja see on võimalus soodsalt pilte saada.

4.3. Toitlustuse küsimus/ettepanekud
Kadri Joost tõstatab toitlustuse küsimuse ning uurib hoolekogu liikmetelt, kuidas uue toitlustajaga
rahul ollakse. Üle linnaliselt on olnud kuulda nurinat ja ka linnapea on nõuks võtnud toitlustajaga
lasteaedade osas võimaliku lepingu lõpetamise.
Hoolekogu liikmete seas ei ole nurinat toidu kvaliteedi osas. Üldiselt ollakse rahul ja pole ka
rühmadest kuulda olnud, et lapsed oleksid nälga jäänud. Igaüks, kes on soovinud, on alati toitu
juurde saanud. On kuulda olnud ka koolilastelt, et toiduga ollakse rahul. Menüü on mitmekesisem ja
valikuvõimalus suurem.
Direktor on ka uurinud kokkadelt, kust toitu tellitakse. Nimetatakse selliseid tarnijaid nagu
Kaupmees, Valio, Maldivar, Nõo Lihatööstus.
Hoolekogu liikmed leiavad, et tegemist on kvaliteetsete tarnijatega ja üldiselt ollakse meie
lasteaias toitlustajaga rahul.
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