KIRIVERE KOOLI LASTEAED TÄHEKILD HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL

Kõo

23. oktoober 2018 nr 9-3/1

Algus kell 17.30, lõpp kell 18.25
Juhatas Heilika Ressar
Protokollis Ene Seil
Osa võtsid: Käthlin Evert, Aili Miller, Jane Nirgi, Aino Rebane, Heilika Ressar, Tõnis Riisk, Ene
Seil
Puudus Silvi Annus
Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine
2. Hoolekogu pädevus, ülesanded ja töökord
3. Toidukulu päevamaksumuse otsustamine
4. Lasteaia eelarve
5. Muud hoolekogu liikmete arvates vajalikud teemad
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
KUULATI: H. Ressar ütles, et hoolekogu kord näeb ette, et hoolekogu valib enda hulgast
esimehe, aseesimehe ja sekretäri. Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu
esimees, tema äraolekul aseesimees. Koosolekuid protokollib hoolekogu sekretär.
OTSUSTATI:
1.1 Valida hoolekogu esimeheks Tõnis Riisk
1.2 Valida hoolekogu aseesimeheks Jane Nirgi
1.3 Valida hoolekogu sekretäriks Ene Seil
2. Hoolekogu pädevus, ülesanded ja töökord
KUULATI: H. Ressar ütles, et hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus
vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
KUULATI: H. Ressar tutvustas hoolekogu töö korraldamist. Hoolekogu koostab igaks
õppeaastaks tööplaani, milles on tegevuse eesmärgid, tegevuse sisu ehk temaatika, ülesannete
täitmise tähtajad ja vastutajad.

Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.
Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku lasteasutuse direktor.
KUULATI: H. Ressar lisas, et korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab
koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu
liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne
koosoleku toimumist. Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa lasteasutuse direktor.
KUULATI: H. Ressar ütles, et täpsemalt saab lugeda Põhja-Sakala vallavolikogu määrusest
„Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ ja Koolieelse lasteasutuse seadusest.
KUULATI: H. Ressar ütles, et lasteasutuse hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande
esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas vanematele ja valla haridusspetsialistile 15.
oktoobriks teadmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks
õppeaastaks.
KUULATI: H. Ressar rääkis hoolekogu pädevustest ning tõi välja, et lasteasutuse hoolekogu
ettepanekul on valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu
korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse
võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta
eraldi.
KUULATI: H. Ressar lisas, et lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja esitab selle
kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule.
Hoolekogu koostab koostöös lasteaia ja pedagoogilise nõukoguga arengukava.
Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära
hoolekogu arvamuse.
Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab valla- või linnavalitsus hoolekogu
ettepanekul.
OTSUSTATI:
2.1 Saadud informatsioon teadmiseks võtta.
3. Toidukulu päevamaksumuse otsustamine
KUULATI: H. Ressar ütles, et vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele otsustab lapse
toidukulu päevamaksumuse hoolekogu. Alates 1. septembrist on ühtlustatud kõikide PõhjaSakala valla lasteaedade õppekoha maks. Toidupäeva maksumust ei ühtlustatud, sest see on iga
lasteaia hoolekogu otsustada. Meie lasteaias oli varem õppekoha maksumus kõige väiksem, selle
võrra jällegi toidupäeva maksumus kõrgem kui teistel lasteaedadel. Seetõttu pidasin vajalikuks
arutada teiega toidupäeva maksumuse muutmist. Eelmise õppeaasta keskmine toidukulu päevas
oli 1 euro ja 40 senti.
KUULATI: J. Nirgi ütles, et tema on saanud lastevanematelt tagasisidet, et nad ei poolda
toidukulu päevamaksumuse vähendamist.

KUULATI: T. Riisk ütles, et selle asemel võiks lasteaed pakkuda tervislikumat toitu, osta
rohkem värskeid puu- ja juurvilju.
KUULATI: H. Ressar ütles, et lasteaias on iga päev n.ö vitamiinipausid, kus hommiku- ja
lõunasöögi vahel pakutakse värskeid puu- või juurvilju.
KUULATI: A. Rebane ütles, et võib-olla tasuks praegu n.ö üle jäävat raha kasutada selleks, et
oode oleks tõhusam söögikord.
KUULATI: K. Evert, E. Seil, A. Miller ja H. Ressar kinnitasid, et kuna oodet pakutakse 15.15,
siis sellel ajal ei soovi lapsed veel õhtusöögi suurust toidukorda. Lapsed, kes toitu juurde
küsivad, üldjuhul seda ka saavad.
KUULATI: A. Miller tegi ettepaneku, et iga päev võiks olla magustoit.
KUULATI: T. Riisk küsis, kuidas iga päev magustoidu pakkumine läheb kokku tervisliku
toitumisega.
KUULATI: H. Ressar ütles, et tema ei pooldaks ka seda, et lastele rohkem magusat pakutakse.
KUULATI: T. Riisk pakkus välja, et lasteaed saaks seda raha kasutada siiski tervislikuma ja
kvaliteetsema toidu pakkumiseks. Näiteks kvaliteetse kala või puu- ja juurviljade jaoks.
Kõik hoolekogu liikmed olid sellega nõus.
OTSUSTATI:
3.1 Mitte muuta lapse toidukulu päevamaksumust.
4. Lasteaia eelarve
KUULATI: H. Ressar ütles, et uue aasta eelarvesse oodati asutustelt esimesi ettepanekuid 24.
septembriks.
KUULATI: H. Ressar rääkis, millised ettepanekud eelarvesse tehtud on (lisa 1). Ettepanekud
tehti pärast seda, kui pedagoogilise nõukogu liikmed olid ka oma arvamust avaldanud.
Lisaks oodati allasutustelt ettepanekuid palgamäärade osas. Töötasude ettepaneku tegemisele
eelnes kõikide valla lasteaedade juhtide koosolek. Iga lasteaed kasutas oma ettepanekus samasid
palgamäärasid.
Töötasude ettepanekud on tehtud järgmiselt:………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…… Need on praegu ainult ettepanekud. Mida ja kui palju arvestatakse, ei oska hetkel öelda.
Lasteaiaõpetajate palgafondi tuleb lisaraha riigi toetuse näol. Seega kohalik omavalitsus seda
palga tõusu katma ei peaks.
KUULATI: H. Ressar ütles, et eilseks lubas vallavalitsus saata kõikidele asutustele 2019. aasta
eelarve kontrollnumbrid, kuid tänaseks seda kahjuks tehtud ei ole. Pärast kontrollumbrite saamist
on võimalik esitada veel ettepanekuid. Hoolekogu annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi
lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.
KUULATI: T. Riisk oli kindel, et lasteaia direktor koostöös personaliga oskavad kõige paremini
hinnata, millised vajadused lasteaial on.
Ettepanekuid eelarve osas hoolekogu liikmed ei teinud.

5. Muud hoolekogu liikmete arvates vajalikud teemad
KUULATI: H. Ressar küsis, kas hoolekogu liikmeteni on jõudnud veel muresid, ettepanekuid
või tähelepanekuid.
KUULATI: J. Nirgi ütles, et ainus teema, millega tema poole on pöördutud, ongi olnud
toidupäeva maksumus ja arvamus, et seda ei peaks vähendama.
KUULATI: T. Riisk ütles samuti, et tema poole ei ole keegi murede, ettepanekute või
tähelepanekutega pöördunud.
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