MARJAKESE LASTEAED

Hoolekogu protokoll nr 2
Aeg: 06. detsember 2021a.
Koosoleku algus: 17:00
Koosoleku lõpp: 18:00
Koosoleku eestvedaja: Tanel Siru
Osalejad: lasteaia direktor Anu Soosaar, vallavalitsuse esindaja Evelin Danilov, hoolekogu
esindajad Tanel Siru ja Tiina Rääk, lasteaia õpetajate esindaja Tiio Reisi.
Külalised: lasteaia poolt: Liivi Alliknurm ja Merle Tarum
vallvalitsuse poolt: Kaja Toikka ja Arno Rossman.
Puudus: Liis Tarum, Enel Kärbo
Protokollija: Tanel Siru

PÄEVAKORD
Päevakorra punktid:
1. Koosolek kutsuti kokku, et arutada lasteaia ja vallavalitsuse esindajatega, lasteaia suvist
tööd. Nimelt, juulikuus valverühma avamist Marjakese lasteaias.
Arutati lastevanematele saadetud küsimustiku vastuseid. Kui palju lapsi vajaksid suvel
valverühma ja kes reaalselt kohal käiks. Reaalseid soovijaid oli 10 last, aasta 2022 suvel,
ning osaliselt nendest 4 last. Kaks peret lisasid täpsustuse, et vajavad valverühma kohti
kokku neljale lapsele alates 2023.aasta suvest. Direktori poolt saadetud nimekirjast
puuduvad lapsed, kes on käesoleval õppeaastal lasteaeda veel lisandumas, seega on
puudu veel 4 lapsevanema arvamus.
Koosolekul loeti ette Lüganuse endise vallavanema Andrea Eiche vastus hoolekogu
pöördumisele, kus on kirjas , et vald on taganud suvise valverühma Kiviõli linna lasteaias
Kannike.
Loeti ette ka lasteaia töötajate pöördumine hoolekogu poole, kus kirjas, et lasteaia
kollektiivpuhkus on planeeritud suvel, sest see on ainus periood, mil ei toimu süvendatult
õppe – ja kasvatustegevusi. Lasteaia kinni olek juulikuus mõjutab ka peresid kõige
vähem, mida on näidanud eelnevate aastate suvekuud. Kollektiivi otsus oli: ei ole nõus
juulikuus avama lasteaias valverühma.
Toodi välja ka majanduslikud seisukohad, et ühe rühma avamine läheks eelarves maksma
16-17 tuhat eurot ja sellega seose tuleb lastevanematelt üle küsida, kas laps käiks
lasteaias ka siis, kui osalustasu on 50 – 100 eurot

Sai arutatud valla esindajatega antud probleemist. Sai kokkulepitud, sõnaliselt, et seda
arutelu võetakse päevakorda ka hariduskomisjonis. Ja hariduskomisjon annab soovitused
edasi valitsusele. Valitsus annab tagasiside selle kalendriaasta lõpuks, lubas Arno
Rossman.

Koosoleku läbiviija ja protokollija:
Tanel Siru

