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1. Hoolekogu liikmete tutvustusring
2. Hoolekogu tegevuse ja põhimõtete tutvustus
Kadri Joost tutvustab hoolekogu tööpõhimõtteid ja eesmärke, mis on määratletud Elva
Lasteaed Murumuna põhimääruses. Hoolekogu liikmed võtavad info teadmiseks.
3. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
3.1 Ettepanek valida hoolekogu esimeheks Piilupartide rühma esindaja Merit
Kreitsberg.
Hoolekogu otsustas ühehäälselt valida esimeheks Merit Kreitsberg.
3.2 Ettepanek valida aseesimeheks Siilikeste rühma esindaja Merili Laul.
Hoolekogu otsustas ühehäälselt valida aseesimeheks Merili Laul.
3.3 Ettepanek valida protokollijaks Ritsikate rühma esindaja Pille Justus.
Hoolekogu otsustas ühehäälselt valida protokollijaks Pille Justus.
4. Elva Lasteaed Murumuna 2017/2018 õppeaasta õppekasvatustöö kokkuvõte
Tutvustas direktor lühidalt 2017/2018 õppeaasta õppe-ja kasvatustöö kokkuvõtet. Anti
ülevaade rühmade koosseisudest ja tegevustest (õues õppimine, õppekäigud,
ekskursioonid, digividinate kasutusest rühmade lõikes) ning huviringidest osavõtust.
Samuti hinnatakse rühmade koostööd lastevanematega (koosolekud, vanemate
igapäevane osalemine rühmatöös, rühmaüritused) ning välja oli toodud ka
lastevanemate osavõtt protsentuaalselt koosolekutest, arenguvestlustest ning üritustest.
Hoolekogu liikmed võtavad info teadmiseks.
5. Hoolekogu tööplaani koostamine
Hoolekogu koosolekud peavad toimuvad vähemalt kord kvartalis. Vajadusel
tihedamini.

Ettepanek, et järgmised koosolekud võiksid toimuda jaanuaris, märtsis ja mai keskel.
Järgmised koosolekud kutsub kokku hoolekogu esimees.
Kadri Joost tegi ettepaneku, et hoolekogu võiks võtta tulevikus arutlusele lasteaia
lahtiolekuajad ning valverühmade vajalikkuse.
6. Jooksvad küsimused ja teemad
6.1 Kadri Joost tutvustas programmi Roheline Kool, millega lasteaed sel sügisel liitus.
Lisainfot leiab lasteaia kodulehelt http://murumuna.elva.ee/index.p…/meielasteaed/roheline-kool ning jooksvalt tehakse programmi juhi poolt postitusi ka
vastavasse blogisse https://elvamurumunarohelinekool.blogspot.com/.
6.2 Kadri Joost andis ülevaate, kellele õpetajatest jagati tunnustusi (tartumaa aasta
õpetaja, kolleegi preemia, parim koostöö jt) ning aasta ettevõtmiseks valiti kevadine
perepäev "Murumuna simman". Vastav info on üleval ka lasteaia kodulehel.
6.3 Hoolekogu liikme poolt tõstatati küsimus, et miks on lapsevanemal lasteaaiatasu
maksmise kohustus 12 kuud aastas kui suvel siiski lasteaed puhkab ning laps lasteaias
ei käi?
Otsustati küsimust arutada järgmisel koosolekul kui kohal viibib ka valla esindaja, kes
saaks selgitada selle otsuse taga olnud valla argumente.
6.4 Hoolekogu liikme poolt tõstatati küsimus toitlustamisega rahulolu kohta. Direktori
sõnul neil otseselt pretensioone ei ole, toit valmib endiselt meie lasteaia köögis ja
samade kokkade poolt. Mõningat tagasisidet on antud kui osa toitusid/jooke on väga
palju kordunud menüüs. Negatiivsena toodi välja, et lasteaia töötajate jaoks
lasteaiatoidu hind tõusis kuna uuele sihtasutusele rakendub teenuse osutamisel
käibemaks.

