Viljandi Lasteaia Midrimaa hoolekogu koosoleku protokoll
20.01.2016

Toimumise aeg: 20.01.2016
Algus: 17.00, lõpp 18.00
Koosoleku juhataja: Meriliis Villems (hoolekogu esimees, Piibeleht)
Protokollija: Tuuli Ekbaum (õpetajate esindaja)
Osalejad: Tiina Suigusaar (Leevike), Triinu Sepp (Nurmenukk), Helina Riimann (Pääsuke),
Maive Agarmaa (Kuldnokk), Aino Kaukvere (õpetajate esindaja), Ruth Sepp (linnavolikogu
esindaja), Karin Sülluste (Pääsusilm), Katrin Kapten (Rukkilill), Anna-Liisa Dontšenko
(Tihane), Monika Teesalu (Lõoke), Kristel Eichelmann (Kullerkupp), Berit Nugis
(Karikakar), Marika Kissa (direktor), Urve Leemet (õppealajuhataja).
Päevakord:
1. Midrimaa lasteaia hoolekogu põhimäärus.
2. Lasteaia ühisüritused.
3. Jooksvad küsimused.

1. Midrimaa lasteaia hoolekogu põhimäärus.
Hoolekogu esimees saatis kõigile hoolekogu liikmetele elektrooniliselt hoolekogu
põhimääruse teksti. Kõik hoolekogu liikmed töötavad vastava teksti läbi ja saadavad
muudatusettepanekud elektrooniliselt hoolekogu esimehele.
Otsus: Nädala jooksul peale koosolekut teha muudatusettepanekuid põhimääruse kohta.

2. Lasteaia ühisüritused.
Arutleti lasteaias toimunud ja edaspidi toimuvate ühisürituste üle.

3. Jooksvad küsimused.
 Direktor Marika Kissa küsis hoolekogu seisukohta selle kohta, kui lasteaed oleks
juulis kollektiivpuhkuseks suletud. Juulis on eelmiste aastate kogemusele toetudes
suverühmade täituvus kõige väiksem. Avatud on olnud kolm rühma: sõim ja kaks
aiarühma. Majanduslikult oleks mõistlik sulgeda lasteaed suvel üheks kuuks. Lapsed,
kes siiski vajaksid lasteaiakohta, leiaksid koostöös teiste linna lasteaedadega omale
koha. Arutelu antud teemal käib. Direktor koostab vanemate arvamuste küsimiseks

kirja, mille õpetajad rühmalistide kaudu vanematele saadavad. Rühmade esindajad
hoolekogus tegelevad oma rühma lapsevanemate arvamuste kogumisega.
 Muusikaõpetaja Tuuli Ekbaum pöördus hoolekogu poole palvega, mis puudutas
lasteaia sünnipäeva. Lasteaed tähistab oma sünnipäeva 9. märtsil. Sel päeval on
plaanis mängupidu lastele ja väike vastuvõtt kõikidele töötajatele. Et aga
rühmatöötajad saaksid kõik rühmast ära tulla, oleks vaja vanemaid rühmadesse.
Hoolekoguliikmed olid sellise mõttega nõus ja märtsi algul antakse rühmadesse teada,
kes tuleb tunniks ajaks rühma. Vajadus on kell 13.30-14.30.
 Direktor pakkus välja mõtte korraldada koolitus, mis puudutaks väärtusi ja
väärtuskasvatust. Sellel osaleksid kõikide rühmade meeskonnad ja igast rühmast paar
lapsevanemat. Koolitus saaks toimuda nädalavahetusel.
 Müraprobleem. Praegu on saanud kaks rühma (Piibeleht ja Pääsusilm) rühmatoa lakke
müra summutavad plaadid. Õpetajad on tulemusega rahul. Kolmas rühm (Lõoke) saab
ka lakke mingi osa plaate. Hetkel on plaadid otsas ja edasine sõltub linnavalitsuse
otsustest. Toimub täiendav mõõtmine.
 Lapsevanem tundis huvi, kuidas toimuvad jooksvad remonttööd.
Kõik tööd saavad tehtud. Kui mõni parandamist vajav asi on väga spetsiifiline, siis
tellitakse remonttööd spetsialistidelt. Iga üksiku probleemi jaoks (ühe akna avamine ja
sulgemine raskendatud) spetsialisti kohale ei kutsuta, kui see probleem ei kujuta
olulist töö- ja kasvukeskkonnariski.
 Lapsevanem küsis, kuidas jätkab Tihase rühm sügisel?
Rühm jätkab oma rühmaruumis oma õpetajatega.
 Vanem tundis huvi lasteaia väravate lukustamise võimaluse kohta. Koos tõdeti, et
lasteaia väravad ja tara on väga viletsas seisukorras. Uue tara vajadus on juba kahes
arengukavas olnud ära märgitud. Samuti on linnavalitsusele tehtud vastavasisuline
investeeringutaotlus. Millal saabub selleks investeeringuks vajalik raha, ei ole teada.
Arvestades eelmiste aastate kogemust, ei ole direktor sel aastal võtnud hinnapakkumist
tara remondiks. See on majandusameti kompetentsis.
 Järgmine hoolekogu koosolek toimub aprilli lõpus. Kuupäev täpsustatakse.
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