Viljandi Lasteaia Midrimaa hoolekogu koosoleku protokoll

Toimumise aeg: 21.09.2017
Algus: 17.00, lõpp: 18.40
Koosoleku juhataja: Marika Kissa (direktor), Maili Kalmus (hoolekogu esimees, Leevike)
Protokollija: Tuuli Ekbaum (õpetajate esindaja)
Osalejad: Kristel Eichelmann( Kullerkupp), Maive Agarmaa (Kuldnokk), Erika Saaren
(Karikakar), Mairi Laos (Tihane), Kristi Veldemann (Nurmenukk), Urve Leemet
(õppealajuhataja), Kristel Viik (Piibeleht), Monika Teesalu ( Lõoke), Helina Riimann
(Pääsuke), Anneli Lainela (Pääsusilm)

Päevakord:
1. Hoolekogu juhatuse valimine.
2. Midrimaa arengukava töögrupi moodustamine.
3. Hoolekogu tööplaani koostamine.
4. Jooksvad küsimused.
1. Hoolekogu juhatuse valimine.
Hoolekogus on palju uusi liikmeid. Kõik kohalviibinud tutvustasid ennast lühidalt.
Arutleti hoolekogu ülesannete üle.
Hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Leevikese rühma esindaja. Maili Kalmus.
Hoolekogu aseesimehena jätkab Helina Riimann.
Protokollija Tuuli Ekbaum.
2. Midrimaa arengukava töögrupi moodustamine.
Lasteaia arengukava koostatakse aastateks 2018-2020.
Arengukava sisaldab hariduslikke teemasid ja edaspidist majanduslikku arengut.
Töögrupp tuleb kokku 02.oktoobril 2017 kell 17.00
Töögruppi kuuluvad Maili Kalmus,Helina Riimann, Mairi Laos, Monika Teesalu, Anneli
Lainela, Kristel Eichelmann, Marika Kissa , Urve Leemet ja Tuuli Ekbaum.
Praegu kehtiva arengukavaga on võimalik tutvuda lasteaia kodulehel.

3. Hoolekogu tööplaani koostamine.
Hetkel lepiti kokku kaks kuupäeva kohtumisteks.
02.oktoober kell 17.00 arengukava ettevalmistava töögrupi koosolek
26.oktoober kell 17.00 hoolekogu korraline koosolek.
Hoolekogu põhimäärus on hetkel kinnitamata. Helina Riimann suhtleb eelmise hoolekogu
esimehega ja saadab Maili Kalmusele hoolekogu põhimääruse projekti.
Edaspidi saab hoolekogu kokku vajaduspõhiselt.

4. Jooksvad küsimused
Linnavalitsuses moodustatakse haldusamet, mis 1. detsembrist 2017 hakkab tegelema linna
kinnisvara ja selle haldamisega.
Marika Kissa andis ülevaate
seoses haldusameti
alustamisega lasteaia personali
puudutavatest muutustest. Muutused on seotud tehnilise personaliga.
Lasteaia puhtuse eest hakkab hoolitsema koristusfirma. Koristusfirma tööd koordineerib
haldusamet. Koristamine toimub hommikul vara ja õhtul peale 18.00.
1. jaanuarist 2018 alustab Viljandi Päevakeskuse juures tööd laste- ja perede keskus. Sellesse
keskusesse koonduvad kõik Viljandi linnas töötavad tugispetsialistid. Logopeed jätkab tööd
meie majas ja kõigil abivajajatel on abi kättesaadav.
Helina Riimann tundis huvi, kas kavandatakse muutusi lasteaedade köökide töökorralduses?
Hetkel muutusi ei ole.
Alates 1. septembrist 2017 on kasutusel uus töötasu juhend.
Selle juhendiga saab tutvuda lasteaia kodulehel .
Meie lasteaed osaleb rahvusvahelises projektis “ Kvaliteet 3C (loov, rõõmus,julge) laps”.
Projekt toimub koostöös Tartu Ülikooliga.
Selles projektis on kaasatud ka vanemad, kes vastavad küsimustikule, mis jõuab nendeni
elektrooniliselt. Osalevad Rukkilill, Piibeleht, Leevike, Pääsusilm ja Kullerkupp rühmad.
Lasteaed kandideerib tiitlile “ Hea lasteaed”.
Kandideerimiseks tuleb analüüsida lasteaia tööd. Milline on meie lasteaed, mis on meie
tugevused ja mis on meie nõrkused.
Lapsevanem tundis huvi, miks on lasteaia tara poolik?
Iga lasteaed sai mingi osa uut tara. Kui palju keegi sai, seda ei otsustanud lasteaed.
Lapsevanem tundis huvi, kui tihti läbib personal esmaabi koolituse?
Iga 3 aasta tagant läbivad kõik lastega tegelevad töötajad koolituse.
Tervishoiu töötajat lasteaias ei ole. Lapse tervislikul seisundil hoiab silma peal õpetaja ja kui
lasteaia päeva jooksul tekib lapsel haiguslik seisund, siis teavitatakse sellest lapsevanemat.
Rühmade koosolekutel lepivad vanemad kokku, kas nohu on haigus või mitte.
Kuidas saab lapsevanem ühendust valverühmaga?
Ühendust saab lasteaia üldmobiili vahendusel.
Rühmades ei pea olema telefone.
Rühmades on üleval info, et valverühmas on üldmobiil.
Mairi Laos küsis, miks ei kutsuta meie lasteaeda teatreid?
Lasteaed on juriidiline isik. Meil puudub õigus arveldada sularahas.

Kui pakutakse tasuta teatreid, siis nendest etendustest on lapsed osa saanud.
Viljandi linnas on olemas statsionaarsed teatrid, mida on võimalik külastada.
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