Lasteaed Murumuna hoolekogu koosoleku protokoll 30.01.2019 nr 1 – 6/1
Algus: 17:15
Lõpp: 19:30
Juhataja: Merit Kreitsberg
Protokollija: Pille Justus
Osalejate nimekiri lisatud.

Päevakord:
1. Elva valla haridusvaldkonna muudatused – M. Tamm
2. Ülevaade SA Elva Teenused tööst ja plaanidest – H. Hansen
3. Kokkuvõte 2018 a. majandusaastast – majandusjuhataja N. Linde
4. Lasteaia õppepäeva kooskõlastus – direktor K. Joost
1. Elva valla haridusvaldkonna muudatused – M. Tamm
Elva valla haridus ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm andis ülevaate Elva valla
alusharidusvaldkonnast. Elva vallas on kokku 9 lasteaeda (769 last, sh Murumunas 153) ja 4
lastehoidu (34 last).
Alates 01.02.2019 on kasutusel haridusteenuste haldamise infosüsteem Arno. Lapsevanemad
saavad selle kaudu esitada lasteaiakoha taotluse, sõlmida ja lõpetada lepingut jms. Kuid
lapsevanem ei näe sealt kui kaugel tema laps järjekorras on, seda infot saab omavalitsusest.
Ühtlustatud on toiduraha maksumus vallas - lapsevanemate osa on 1.80 € (tegelikult kulu
suurem, vahe katab omavalitsus).
Lasteaia kohatasu ühtlustamine vallas järk-järgult. Elva linnas 40 €, kõige odavam oli siiani
Aakre lasteaias (6 €!). Murumunas kasvab kohatasu alates 01.01.2021 45€-le.
2. Ülevaade SA Elva Teenused tööst ja plaanidest – H. Hansen
Sihtasutus loodi eelkõige toitlustamise korraldamiseks Elva linna lasteaedades ja koolides.
Edaspidi soovitakse sihtasutuse alla koondada ka lasteaedade ja koolide majandustegevuse
haldamine (ehk tänase majandusjuhataja tegevusalad). 2019.aastast on SA Elva Teenused
majandustegevuse haldamise üle võtnud Õnneseene lasteaias ja Puhja lasteaias. Alates
septembrist 2019 lähevad üle veel 5 asutust ja seejärel järk-järgult kõik valla koolid ja
lasteaiad. Murumuna direktoriga praegu kokkulepe et Murumuna osas ei tule muudatusi enne
kui on leitud uus õppealajuhataja.
3. Kokkuvõte 2018 a. majandusaastast – majandusjuhataja N. Linde
Positiivne on asjaolu, et töötajate töötasud tõusid. Siiani oli kõikidel õpetajatel ühesugune
töötasu, kuid nüüd on magistrikraadiga pedagoogil kõrgem töötasu kui magistrikraadi
mitteomaval pedagoogil. Abiõpetaja ning õpetaja abi töötasud tõusid 5%
Eelmise aasta eelarve ei võimaldanud teha väga palju investeeringuid, kuid siiski osteti kolme
rühma uued legolauad, uuendati nelja rühma kööginurkasid ning alustati tunnetustoa
loomisega erivajadustega lastele.

2019.a plaanid ja tööd: kahe rühma koridori remont (värvimine, põrandakatte vahetus); kahe
rühmaruumi riidekappide välja vahetamine, pimendavad rulood, süntesaator ning õuealal
vahetatakse välja kiigupostid.
4. Lasteaia õppepäeva kooskõlastus – direktor K. Joost
Esialgu planeeritud õppepäev jääb ära.

