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Päevakord:
1. Midrimaa lasteaia kodukorra kinnitamine.
2. Laste arvu kinnitamine rühmades 2015/2016 õ.-a.
3. Ülevaade 2016. aasta eelarvest.
4. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimised.
5. Jooksvad küsimused.
1. Midrimaa lasteaia kodukorra kinnitamine.
Hoolekogu kinnitas lasteaia uue kodukorra.
Otsus: Kinnitada lasteaed Midrimaa kodukord.
2. Laste arvu kinnitamine rühmades 2015/2016 õppeaastal.
Lasteaias on 11 rühma. Neist 2 sõimerühma ja 9 aiarühma.
Hoolekogu kinnitas käesolevaks õppeaastaks laste arvud rühmades.
Sõimed:
Kullerkupp kuni 16 last
Pääsuke kuni 16 last
Aiarühmad:
Karikakar kuni 22 last
Kuldnokk kuni 22 last
Rukkilill kuni 22 last
Nurmenukk kuni 20 last
Tihane kuni 20 last
Leevike kuni 20 last
Lõoke kuni 20 last
Pääsusilm kuni 20 last
Piibeleht kuni 20 last
Otsus: Kinnitada laste arv rühmades 2015/2016 õppeaastal.
3. Ülevaade 2016. aasta eelarvest.
Direktor andis ülevaate uues eelarves olevate investeeringute kohta.
On esitatud taotlus rahaliste vahendite eraldamiseks:
 mürataseme vähendamiseks lasteaia ruumides,
 lasteaeda ümbritseva tara välja vahetamiseks,

 vankritele ja kelkudele varjualuse ehitamiseks,
 paviljonide ees olevate katenditi uuendamiseks.
Eelarves on olemas rahalised vahendid selleks, et soetada:
 kartulikoorija,
 juurviljalõikur,
 A-3 kontorikombain,
 nukunurkade sisustus rühmades,
 viiakse läbi evakuatsiooniõppus lasteaia personalile spetsialistide juhendamisel.
4. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimised.
Hoolekogu esimehena jätkab Meriliis Villems, aseesimeheks valiti Helina Riimann ja
protokollija on Tuuli Ekbaum.
5. Jooksvad küsimused.
 Müra summutamisest rühmades.
Selle probleemiga seoses tehakse tihedat koostööd Viljandi Linnavalitsusega. Müra
taset tuleb mõõtma akustik Linda Madalik. Millal see teoks saab, hetkel ei ole selge.
 Uuriti uute kiikude kohta, mis on hiljuti paigaldatud lasteaia territooriumile.
Linnavalitsus korraldas ühishanke ja lasteaiad ei saanud valida, milliseid kiikesid ja
kui palju juurde tuleb. Vastavalt vajadusele soetatakse kiikesid juurde.
 Tervishoiutöötaja puudumisest lasteaias.
Lasteaias puudub tervishoiutöötaja ja tema tööülesanded on jagatud peakoka,
majandusjuhataja, õpetajate ja direktori vahel. Lasteaias on ka terviseedenduse
meeskond.
Hoolekogu oli seisukohal, et rühmades lepitakse kokku, milliste haigustunnustega laps
jääb lasteaiast koju.
 Huviringid lasteaias.
Oktoobrist alustavad korvpalliring ja iluvõimlemise ring. Ringid on Viljandi
Spordikooli hallata. Kuutasu 10 eurot.
Läbirääkimised käivad Tuleviku klubiga jalgpalli ringi osas.
 Lõokese rühm töötab hetkel ühe õpetaja ja kahe assistendiga. Jätkuvad uue
rühmaõpetaja otsingud.
 Jõulupidude aja ja koha otsustab iga rühm individuaalselt.
 3. novembril 2015 toimub koolitus hoolekogudele. Meie hoolekogust läheb 3liikmeline meeskond.
 Tekkis küsimus, millistes rühmaruumides on suvelasteaed. Suverühmad paiknevad
vaheldumisi maja A-korpuses ja B-korpuses. Võimalusel sisenemisega ühest
trepikojast. Suvel on meie lasteaias olnud avatud sõimerühm ja kaks aiarühma.
 Direktor uuris, kuidas vanemad suhtuvad sellesse, kui Viljandi linnas on suvel avatud
kaks lasteaeda. Hoolekogu liikmetel ei olnud kindlat seisukohta. Kuidas saada teada
vanemate arvamus? Arutelu käigus selgus, et kui teha vanematele küsitlus, siis enamus
vastajatest sooviks avatuna näha oma tuttavat lasteaeda.
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