KÄRDLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL
23.03.2022
Algus: 17.00
Lõpp: 18.20
Kohal viibisid:
Hoolekogu liikmed: Roman Lukas, Ragne Jõhvik, Mari Orgusaar, Kerli Varrik, Mart Kaups, KäH Randmaa,
pedagoogide esindaja Diana Männamaa, vallavalitsuse esindaja Ivi Remmelg ja Hiiumaa Vallavolikogu
esindaja Tuuli Tammla.
Lasteaia esindaja: direktor Tiina Hinno
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.
5.

Hoolekogu uute liikmetega tutvumine
Hoolekogu esimehe ja aseesimehe ja protokollija valimine
Lasteaia kodukorra muutmine
Ülevaade lasteaias toimuvast
Muud küsimused

1.Hoolekogu uute liikmetega tutvumine
Hoolekogu kutsus esimesel korral kokku lasteaia direktor Tiina Hinno, kes tutvustas liikmeid. Viimane
hoolekogu koosolek toimus 12.05.2021a. Sügisel rühmakoosolekutel valitud liikmed, kinnitaH
22.02.2022.a. vallavalitsuse korraldusega.
2. Hoolekogule esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
Hääletusel osalesid üheksa hoolekogu liiget, kes kõik andsid poolthääle Roman Lukase ja Mart Kaupsi
poolt.
OTSUS: 2021/2022 õppeaastal on hoolekogu esimeheks Roman Lukas ,aseesimeheks Mart Kaups ja
protokollijaks Kerli Varrik.
3. Lasteaia kodukorra muutmine
Direktor palus luba välja jäVa kodukorrast toitlustamise peatükist,et toidumenüü avaldatakse
koduleheküljel. Täna on menüü tutvumiseks Eliis-keskkonnas ja teadetetahvlil rühmades.
Ivi ütles, et uutele tulijatele lasteaeda, kellel veel ligipääsu Eliisis ei ole, võiks see siiski kodulehel
nähtaval olla.
Kas on vajalik nädala toidumenüü kodulehel või piisab vaid Eliisis olevast, otsustatakse järgmisel
hoolekogu koosolekul, kui liikmed on tutvunud kodukorraga.
Tiina palub lisada kodukorda uue , XI punkHna digi vahendid.
Lasteaeda ei ole sobilik kaasa anda digikellasid, mobiiltelefone ega teisi nuHseadmeid. Lasteaias on
olemas oma digivahendid, mida kasutatakse õppimiseks.
Hoolekogu võZs soovi teadmiseks ja lubas arutada ka seda järgmisel koosolekul.

4. Ülevaade lasteaias toimuvast
Direktor andis lühiülevaate raskest ja pikast perioodist, mis ühiselt hinnaH, et saadi häsH hakkama.
Rühmad on vaatamata kõigele töötanud, asendajad oleme leidnud. Lapsevanematel on olnud võimalus
majja siseneda maskis ja laps isiklikult õpetajale rühmas üle anda.
Kuna ühisüritused majas seoses covidiga olid keelatud, toimusid plaanis olnud üritused rühmade kaupa
eraldi. Järgmine üritus ,mis plaanis ,toimub 14. aprillil ( Munadepüha), tulemas on Rohevahetusenädal
ja 26. mail toimub koolieelikute lõpupidu.
Kuni 1. maini oodatakse uute laste avalduste vastuvõtmist ja pärast seda alles toimub rühmade
moodustamine.
Tavaks on saanud, et juulis on meil avatud valverühm. Eelmisel aastal sai avatud kaks rühma (väikesed
lapsed ja suured lapsed).Sellel aastal on plaanis hoida avatuna ka kaks rühma 1.07. -18.07. Juuli teises
pooles (18.07.-31.07.) oleks avatud üks valverühm ,vajadus on väiksem, puhkuste aeg.
5. Muud küsimused
Tuuli küsis ,miks ei külastata lastega kultuurimajas etendust “Sipsik”, kas kino ühiskülastusi ka tehakse?
Tiina vastas,et lasteaias on samal ajal juba eelnevalt plaanitud Miku-Manni Teater (04.04.) Lasteaia
soov on olnud ,et väljaspool lasteaeda toimuvatel üritustel peaks pere ise käima.
Mart oli nõus, et ei tohiks panna peresid olukorda, kui tuleb külastusel tasuda mitme lapse eest.
Vanemad saavad ise valida ja käia perega .
Tiina selgitas ,et kinos käivad koolieelikud juba traditsiooniliselt kevadel maakondliku ühiskülastusena.
Ivi jagas infot maakonnas olevate Ukraina laste kohta. Täna on lapsed liitunud Emmastes ja Käinas.
Osakonnal puudub info Kärdla lasteaeda soovijatest.
Tiina andis teada,et osakonnale on edastatud info 8 lapse koha olemasolu kohta ,kui peaks vajadus
tekkima. (Kiisudes 2 kohta, Lepatriinudes 3 kohta, Siilides 1 koht ja Mõmmides 2 kohta)
Lasteaia uue maja plaanidest:
On välja valitud kaks potentsiaalset asukohta – sama asukoht, kus praegune maja ja teine võimalus
Põllu/Nuutri tänava äärne tühermaa. Praegu uue maja teemaga minnakse valitsuse tasandil edasi . Suur
panus läheb täna siiski Põhikooli ehitamisele.
KäP pöördus küsimusega, mis tekkis Siilide rühma vanemate poolt. Kas oleks võimalik mingit muud liiva
tuua, mis ei määriks laste riideid? Neid ei saa puhtaks!
Tiina vastas, et tänane liiv on Mangu karjäärist. Küsida saab Tariston ﬁrmast, kellele kuulub Kapasto
karjäär. See liiv ei pidavat määrima. Lasteaed tegeleb selle teemaga, sest igal aastal tuuakse uus liiv
kasHdesse vastavalt tervisekaitse nõuetele.
Koosolek lõppes kell 18.20
Juhatas: Tiina Hinno
Protokollis: Kerli Varrik

