Hoolekogu koosoleku protokoll
Püssi Marjakese lasteaed
Koosoleku toimumise aeg 27.10.2021
Algus 17.30
Lõpp 19.30
Koosolekul osalesid: Liis Tarum, Tiina Rääk, Tanel Siru, Anu Soosaar, Tiio Reisi, Evelyn
Danilov
Puudus: Enel Kärbo
Läbiviijad: Anu Soosaar, Liis Tarum
Protokollija: Liis Tarum
Päevakava:
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. Püssi kultuurimajas korraldatavad huviringid
3. Logopeed lasteaias
4. Lõunauni lasteaias
5. Valverühma vajadusest juulis 2022
6. Lasteaia menüüst
Otsustati:
1. Hoolekogu uueks esimeheks valiti Liis Tarum ja aseesimeheks valiti Tiina Rääk.
Koosolekute protokollijaks valiti Liis Tarum.
2. Lastevanematele on jäänud segaseks, kes korraldab Püssi kultuurimajas lastele
huviringe ning kuidas käib laste sinna viimine. Direktor selgitas, et kultuurimajas
toimuvad huviringid ei ole lasteaia korraldatud, neid korraldab kultuurimaja töötaja
Virje Härm, kes tuleb viib ise lapsed kultuurimajja, peale huviringi saavad
lapsevanemad oma lapsed sealt kätte. Kellele selleks ajaks järgi ei jõuta, viiakse tagasi
lasteaeda.
OtsustatI: Direktor koostab huviringides käivatest lastest nimekirja, lisades sinna ka
vanemate kontaktid ja edastab selle Virje Härmile, et selle alusel luua facebooki
lastevanematele grupp, kus toimuks edaspidine infovahetus.
3. Kas lasteaias hakkab käima Logopeed? Direktor vastas, et logopeedi otsingud käivad,
loodetavasti asi laheneb lähiajal. (Protokolli valmimise hetkeks oli juba uus teadmine.
Alates 05.11.2021, reedeti, hakkab lasteaias käima logopeed.)
4. Hoolekogu poole on pöördunund lapsevanemad, kes sooviksid oma lapse puhul
lõunaune asendada muu vaikse tegevusega. Direktor selgitas miks nad antud olukorras
lapsevanematele vastu ei tule:
1) see on ainuke aeg, kus õpetajatel on aega tegevusteks ette valmistuda, Eliisi
sissekandeid teha jne;
2) sellise võimaluse pakkumine ühele lapsele, tekitab olukorra, kus ka teised lapsed
seda nõudma hakkavad;

3) lapsed vajavad lõunaund, mida näitab ka see, et kõik lapsed jäävad lõuna ajal
magama;

5. Lapsevanemad esitasid vallavanemale pöördumise seoses lasteaia suvepuhkusega.
Tehti ettepanek lähitulevikus leida võimalusi lasteia kollektiivi puhkuste hajutamiseks
selliseks, et suvepuhkus oleks lühem või lasteaed oleks avatud aastaringselt.
Pöördumisele said lapsevanemad vastuse, et direktoriga on jõutud lahendusele ja
järgmisel aastal on lasteaed lahti alates 01. augustist.
Otsustati: Kaardistamaks, kas antud lahendus lapsevanemaid rahuldab, korraldab
hoolekogu lastevanemate seas küsitluse. Küsitluse tulemuste põhjal tehakse edasised
otsused.
6. Osad lapsevanemad tunnevad muret lasteaia menüü pärast, mis võib küll kaloraaži
poolest vastata riiklikele normidele, kuid ei taga alati kõige tervislikemaid valikuid.
Direktor viitas, et menüüsse on pidevalt sisse viidud parandusi ning on arvestatud
Tervise Arengu Instituudi soovitustega. Viimaste muudatustena on välja jäetud
makaronid hommikusöögina ning maisihelbeid on vahetatud kamapallide vastu. Liis
Tarum ja Tiina Rääk juhtisid tähelepanu veel sellele, et menüü võiks mõnes osas olla
paremini lahti kirjutatud, nt segaseks jääb „kalakate“ jms.
Otsustati: Hoolekogu teeb ettepaneku ühtlustada tervislikke valikuid silmas pidades
kõigi valla lasteaedade menüüd, peale haridusreformi toimumist, mil valla lasteaiad
koonduvad ühise juhtimise alla.

