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Kohal viibisid
Hoolekogu liikmed: Kerli Vanik, Mari Orgusaar, Enn Veevo, pedagoogide esindaja Diana
Mzinnamaa, vallavalitsuse esindaj a Ivi Remmel g
Lasteaia esindajad: direktor Tiina Hinno
Puudusid: Mart Kaups, Ragne J6hvik, Jan Ignahhin ja vallavolikogu esindaja Kristjan
Ojasoo

PAEVAKORD:
1. Lasteaia ri.ihmades laste arvude kinnitamine 202112022 6ppeaastaks
2. Suvine torikonaldus
3. Tekkinud kiisimused jm.

1. Lasteaia riihmades laste arvude kinnitamine

Tiina Hinno tutvustas uuel.202712022 lppeaastal riihmade eeldatavad suurused. Sellest
tulenevalt tegi hoolekogule ettepaneku kinnitada k6igis kuues lasteaia riihmas kaks lisakohta.
Hoolekogu ndusolekul on vdimalik suurendada laste arvu sdimeri.ihmas 14 +2ja aiartihmades
20+4.
Erandina jiirgmisel 6ppeaastal palun lisada veel +2 last sdimertihmadesse juhul, kui
vallavalitsus annab n6usoleku toole vdtta 2 dpetaja-abi m6lemasse riihma (vajadusel).

Enn Veevo: meirkis, et iihel aastal lubas erandkorras hoolekogu (201612017) ka s6imertihmas
14 +4last, sest puuduolevate kohtade jaoks ei looda uut ri.ihma ja pole ka ruumi riihmale
anda.
Ivi Remmelg: omavalitsusel on kohustus tagada lasteaiateenuse kiittesaadavus Hiiumaa vallas
ja vdimalusel teeninduspiirkonna lasteasutuses.
Tiina: avaldusi lasteaeda on laekunud rohkem, kui t2ina riihmadesse mahuks. Inimlik, kui
lapsi rtihmades on normi jiirgi. Kui v6tta kdik avaldused, mis on laekunud enne 01 .05.2027 ,

siis soovijaid on rohkem. Rtihmad on tiiidetud ja hoolekogu loaga lisakohad samuti. Niiiid
jiiiib veel 4 last ootele, kui tagasisidest (hiljemalt 01.07 .2021) ei selgu, et mdni loobuks
kohast.

Kerli Varrik titles, et kas siis ei v6iks rakendada eelisjiirjekorras riihma saamist, kellel oli
avaldus varem esitatud

OTSUS:
Lubada suurendada k6ikide aiar0hmade suurust kahe lisakoha v6rra ja sdimertihmade suurust
kuni nelja lisakoha vdrra tingimusel, et lasteaia koosseisu lisatakse 2 lpetaja abi sdimeri.ihma
too paremaks korraldamiseks.



2. Suvise lasteaiakoha tf,psustamine

Tiina Hinno palus luba uueks tiipsustavaks ktisimiseks suviseid kohavajadusi. Tabelid
jagatakse riihmadesse ja Spetaja koos lapsevanemaga vaatavad iile veebruaris ktisitud suvised
lasteaias kiiimise vajadused. Koolieelikud ldpetavad lasteaia ja nende rtihma meeskond liiheb
puhkusele. Kuni jaanipiievani jltkavad teised rtihmad t66d. Alates 21.06. jiiiiks plaani jargi
todle kaks ri.ihma (viiiksemad ja suuremad eraldi).
Suurem vajadus uuesti lapsed lasteaeda tuua on alates 9. augustist.

OTSUS:
Anda ktisitluslehed uuesti riihmadesse. et tiipsustada kohtade vajadust suvekuudel.

3. Muud kiisimused

Tiina Hinno andis teada, et lasteaiast lahkuva 6petaja asumisega t66le teises Hiiumaa
lasteaias tuleb kuulutada vabale ametikohale konkurss.
Toolepingu saab s6lmida tahtajalise. sest asendatakse lapsehoolduspuhkusel olevat 6petajat.
Rahuloluktisitlust on t2iitnud ainult 16 lapsevanemat. Sellega seoses palus jagada vanematele
rtihmadesse infot. et tiiita kiisitlus.

Kerli Varrik ktisis infot selle kohta, kuidas varasemalt on toimunud l6puaktused ja ldpupeod.
Kas lasteaias vdi viiljaspool?

Diana Mf,nnamaa andis selgitusi, et aktus toimub lasteaia poolt ja piirastine on juba
vanemate endi soovi kohane. Eelmisel aastal oli olukorrast tingituna pidu ilma vanemateta,
laud lastele kaeti vanemate poolt riihmruumis.
Sellel aastal on v6imalus aktus pidada lasteaia Suealal. jalgpalliplatsil ja lubatud on kaks
ki.ilalist lapsele. Hilisema peo korraldavad vanemad vastavalt omavahelisele kokkuleppele.
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