HIIU VALLA LASTEAIA
PROTOKOLL 29.11.17

HOOLEKOGU

ERAKORRALISE

KOOSOLEKU

Algus: 17.00
Lõpp: 18.10
Kohal viibisid
Hoolekogu liikmed: Tiia Liibert, Margit Kagadze, Kadi Kiiver, Merle Ranus, Jan Ignahhin,
Ellen Jõhvik, Kärt Aardam ja Pille Paulus.
Lasteaia esindajad: Tiina Hinno ja Sirje Garamaga
Puudusid: Enn Veevo, Kristel Vanjuk ja Kalli Samorodni.
Hoolekogu kogunes arutama 16. novembril katkestatud elektroonilise koosoleku
päevakorda.
Koosolekut juhatas esimees Merle Ranus, protokollijaks valiti Kadi Kiiver, kuna Enn Veevo
puudus.
PÄEVAKORD:
1. Hiiu Valla Lasteaia hoolekogu küsitlus lapsevanematele 2017
2. Kodukorra täiendamine
3. Jooksvad küsimused
1. Hiiu Valla Lasteaia hoolekogu küsitlus lapsevanematele 2017
Hiiu Valla Lasteaed viis hoolekogu soovil lapsevanemate seas läbi kirjaliku küsitluse, et välja
selgitada vajadus valverühma teenuse järele kella 18-18.30ni ja transpordivajadus marsruudil
Kärdla-Vigri maja-Kärdla. Iga lapsevanem sai täitmiseks nimelise küsitluslehe ja kinnitas
oma seisukoha allkirjaga.
Küsitlus viidi läbi nii Kalda kui ka Vigri majas. Lasteaed esitas kokkuvõtte küsitluse
tulemustest hoolekogule 10. novembriks. Küsitlusest ilmnes, et praegu puudub mõlemas
majas vajadus nii valverühma kui ka transpordi osas. Küsitluse kokkuvõte lisatakse
käesolevale protokollile.
Margit Kagadze ja Sirje Garamaga tegid ettepaneku tulla Vigri maja transpordi küsimuse
juurde tagasi uuel aastal.
Otsustati:
- Hoolekogu kinnitas küsitlustulemuse üksmeelselt. Vastavalt saadud ettepanekule
tullakse Vigri maja transpordi küsimuse juurde tagasi 2018. aastal.

2. Kodukorra täiendamine
Hoolekogu esimees esitas hoolekogule 18. oktoobri koosoleku täiendustega kodukorra.
Seejärel vaadati läbi Pääsukeste rühma lapsevanema Marko Gläseri esitatud ettepanekud.

Lasteaia esindajad Tiina Hinno ja Sirje Garamaga olid ettepanekud põhjalikult läbi töötanud
ja selgitasid hoolekogule, et Gläseri ettepanekute sisuline külg on kodukorras juba olemas.
Kodukorda viidi sisse Marko Gläseri ettepanek P. 6 lõige 1 osas, vt allpool.
Kadi Kiiveri ettepanek P.3 lõige 1 – ära jätta – kuna tegu jutustavate lausetega: „Haige lapse
koht on kodu. Palaviku ja halva enesetundega laps ei jaksa lasteaias olla, samas on oht, et
nakatab teisi lapsi.”.
Tiina Hinno ettepanek P.3 lõige 3 – muuta – kasutades seaduse sõnastust.
Marko Gläseri ettepanek P.6 lõige 1 – ära jätta – „Peol on lapsel seljas pidulikud riided.”
Tiina Hinno ettepanekul P. 7 lõige 3 – lisada – Isiklike jalgrataste… vahele
„MÄNGUASJADE JA”.
Kadi Kiiver ettepanekul P. 7 lõikes 4 – kirjutada numbrid 1 ja 2 välja sõnadega.
Kadi Kiiver ettepanek oktoobri täiendustega kodukorra P.8 lõikes 4 – muuta – „Kui lapse
puudumisest ei ole ESIMESEL KOJUJÄÄMISE HOMMIKUL hiljemalt kella 9.00ks
teavitatud…”
Otsustati:
-

Hoolekogu võttis muudatustega kodukorra vastu. Uus kodukord läheb rühmadesse
lapsevanematele allkirjastamiseks.

3. Jooksvad küsimused
Lasteaed korraldab küsitluse valverühma vajaduse kohta 27.-29. detsembrini 2017 ja Kalda
majas ka koolivaheaja teise nädala kohta 2.-5. jaanuarini 2018. Küsitlus kestab 4.-8.
detsembrini ja selle tulemusel selgub, mitu rühma on nendel kuupäevadel avatud. Hoolekogu
võttis info teadmiseks.
Lepiti kokku, et lasteaia kodulehele lasteaed.hiiuvald.ee lisatakse rubriiki Hoolekogu liikmete
meiliaadressid.
Marko Gläseri ettepanekutele vastamise korraldavad Tiina Hinno ja Merle Ranus.

Juhatas: Merle Ranus

Protokollis: Kadi Kiiver

