KÄRDLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL
03.06.2020
Algus: kell 17.00
Lõpp: kell 18.00

Kohal viibisid
Hoolekogu liikmed: Kerli Varrik, Kadi Kiiver, Jan Ignahhin, Mart Kaups, Enn Veevo,
pedagoogide esindaja Diana Männamaa, vallavalitsuse esindaja Ivi Remmelg ja vallavolikogu
esindaja Kristjan Ojasoo.
Lasteaia esindajad: direktor Tiina Hinno ja õppealajuhataja Ingrid Prikk.
Puudus: Anu Rents.

PÄEVAKORD:
1. Lasteaia rühmades laste arvude kinnitamine
2. Õppeaasta kokkuvõte
3. Tekkinud küsimused, rõõmud jm.
Hoolekogu alustas päevakorra läbimist osaliste nõusolekul teisest punktist.
1. Õppeaasta kokkuvõte
Tiina Hinno tutvustas lasteaia õppe- ja kasvatusprotsessi ülevaaadet 2019/2020 õppeaasta
kohta. Seda ülevaadet tehakse igal kevadel. Ülevaade oli eelnevalt kõigile hoolekogu
liikmetele laiali saadetud. Küsimusi ei olnud.
Tiina juhtis tähelepanu, et sel õppeaastal lisandus tegevustesse senisest ulatuslikumalt
robootika valdkond.
Ingrid Prikk andis hoolekogule ülevaate arenguvestluste käigust rühmades. Tulenevalt
märtsist maini riigis kestnud eriolukorrale jäi osa vestlusi ära ja viidi läbi kirjaliku tagasiside
vormis.
Mart Kaups tundis huvi, kas arenguvestlusi tehakse igal aastal.
Ingrid selgitas, et jah, neid tehakse iga õppeaasta lõpus, lisaks jälgitakse laste käelise oskuse
arengut.
Hoolekogu võttis saadud info teadmiseks.
2. Lasteaia rühmades laste arvude kinnitamine
Tiina Hinno tegi hoolekogule ettepaneku kinnitada kõigis kuues lasteaia rühmas kaks
lisakohta. Kahes sõimerühmas 14+2, liitrühmas 18+2 ja aiarühmades 20+2 last.
Enn Veevo märkis, et ühel aastal lubas hoolekogu sõimerühmas +4 last.
Tiina selgitas, et siis oli alustava rühma kasutuses suurem ruum ja rühmas oli lisaks
abiõpetaja. Sel korral sellist võimalust ei ole.

Tiina sõnul tekib lasteaias kohtade puudus 1. Jaanuarist 2021, mil soovib aeda tulla kuus
1,5aastast last. Selle n-ö seitsmenda rühma küsimuse lahendamine on valla pädevuses.
Võimalik, et tuuakse konteinerlasteaed.
Ivi Remmelg ütles, et vald peab tagama lasteaiateenuse kättesaadavuse.
Tekkis arutelu, kas nüüd vald ei suunaga vanemaid enam ühes teenindusvaldkonnas,
Hiiumaal, lapsi Kõrgessaarde, Emmastesse või mujale lasteaedadesse.
Tiina sõnum oli, et praegu otsitakse lahendust Kärdla põhiselt. Tuleviku lahendus oleks uue
lasteaiamaja projekteerimise teel kavandada senisest enam rühmaruume.
Kristjan Ojasoo ütles, et uus lasteaed on vältimatu, selle otsusele jõuti vallas eelmisel aastal.
Tiina lisas, et olemasolevas hoones tegutseb lasteaed 1981. aasta sügisest.
Lasteaia ettepaneku, kinnitada kõigis kuues lasteaia rühmas kaks lisakohta, hääletusel jäi
erapooletuks Kristjan Ojasoo. Ülejäänud hoolekogu liikmed olid otsuse poolt.
OTSUS:
Lubada igas rühmas kaks lisakohta.
3. Tekkinud küsimused, rõõmud jm.
Tiina Hinno rääkis, et vald tellis avalike ja lasteaia mänguväljakute seisukorra hindamiseks
seire. Kärdla lasteaia hooviala sai üksjagu kriitikat. Ta tõi esile, et kaarredel kui liigohtlik
atraktsioon, võetakse maha, atraktsioonide turvaalasid on vaja laiendada, korrigeerida kiikede
kõrgust, „ämbliku” kinnitused vajavad pingutamist.
Tiina rääkis veel, et noorte meeste klubi Round Table 4 Kärdla on avaldanud soovi lasteaeda
mingil moel panustada. Lasteaed tegi neile ettepaneku, et hooviala väga ebatasase asfaldi
võiks üles võtta.
Jan Ignahhin pakkus, et ala võiks panna kummi alla.
Teemat pikemalt ei arutatud.
Mart Kaups andis soovituse lasteaia liivakastis ja turvaaladel mitte kasutada tumepruuni ja
hirmsalt määrivat liiva.
Tiina ütles, et proovitud on ka Lehtmast toodud mereliiva aga see haises ja ei jäänud kokku.
Jan Ignahhin ütles, et nõu võiks pidada Martin Kagadzega.
Diana Männamaa ütles, et majandusjuhatajalt võiks uurida, kust toodi liiv väikelaste aia
liivakasti, seal parem liiv kui suures.
Tiina Hinno andis teada, et kõigis Hiiumaa lasteaedades pakutakse selle aasta juulis
lasteaiateenust. Kärdlas on see kogu aeg olnud, teistele on olukord uus. Kärdlas on suvel
lasteaias 22 last. Juulis on avatud üks rühm.
Kerli Varrik uuris, kuidas saada teada, kus täpsemalt rühmatuba on ja kui on avatud rohkem
kui üks rühm, siis kuhu täpselt oma lapsega minna.
Tiina vastas, et eelnevalt võiks pöörduda läbi Eliis keskkonna ja saab vastuse.
Kadi Kiiver leidis, et rühmade asetus majas võiks olla kuidagi skeemina esitatud. Rühmadel
on kindlad nimed aga rühmatoad vahetuvad.

Tiina pakkus, et ustele võiks panna teavituse, millistesse rühmasse sellest uksest pääseb.
Kerli juhtis tähelepanu, et uutele lasteaeda tulevatele peredele võiks korraldada lasteaeda
tutvustava päeva.
Tiina ütles, et seni on seda tehtud augusti viimasel nädalal personaalselt.
Kadi Kiiver küsis, kuidas nüüd, kui laste välisjalatsid ei ole rühmatoa ukse taga, toimub
evakuatsioon.
Diana Männamaa selgitas, et nii nagu päris olukorras oleks: olemasolevate jalatsitega, isegi
ilma jopedeta.
Tiina lisas, kaasa haaratakse vaid mobiiltelefon, kust saab Eliis keskkonnas kontrollida, kas
kõik nimekirjas olevad lapsed on majast välja saanud. Lasteaia evakueerumiskohad on
õpilaskodu ja bussijaam. Õppus toimub tavaliselt oktoobris.
Kadi Kiiver küsis, millega lõppes meilitsi toimunud arutelu lastele isikliku jooginõu
võimaldamiseks.
Diana Männamaa ütles, ehkki otsust ei tehtud, siis üldjuhul pooldati ja on osaliselt
käivitunud. Nõu igapäevane puhastamine jäi vanemate ülesandeks. Lastele väga meeldib.
Tiina Hinno andis teada, et 1. juunist käivitus lasteaias hommikune õuesolek kella 8.45-ni.
See on rühmadele vabatahtlik ja sõltub ilmast. Hommikust õuesolekut praktiseeritakse ka
mujal Hiiumaa lasteaedades.
Koosolek lõppes kell 18.00

Juhatas: Jan Ignahhin
Protokollis: Kadi Kiiver

