ASTE LASTEAED „MÕMMIK“
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1/18-19

06. detsember 2018

Algus kell 17.00
Lõpp kell 18.30
Koosoleku juhataja: Liina Jürisson
Protokollis: Kristi Tamm
Kohal: Liina Jürisson, Margit Lepp, Triinu Koppel, Kristi Tamm, Maiu Raun, Maarika
Ellermaa (kutsutud), Kadi Trave (kutsutud)
1.
2.
3.
4.
5.

Päevakord:
Uue hoolekogu esimehe, aseesimehe, protokollija valimine;
Lasevanema poolt kaetavate kulude kinnitamise määrus;
Suvise töö korraldamine;
Loodav tugiteenuste keskus;
Info

Kuulati:
1.Hoolekogu esimehe kohale esitati Liina Jürisson. Hoolekogu aseesimeheks esitati Triinu
Koppel. Sekretäriks esitati Kristi Tamm
Otsus 1: Hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Liina Jürisson. Hoolekogu aseesimeheks
valiti ühehäälselt Triinu Koppel. Sekretäriks valiti ühehäälselt Kristi Tamm.
2.Arutleti toiduraha suuruse üle lasteaias. Vallavalitsusel peaks olema kohustus katta osa
toidurahast kuni ühinemislepingu lõppemiseni aastal 2021.
Otsus 2: Hoolekogu toetab ühehäälselt olemasolevat senikehtivat toiduraha maksustamist:
lastevanemate osa 1 euro ja valla toetus 80 senti.
3. Tutvustati osalustasu maksmist suvisel perioodil (juuni, juuli, august). Kui lapsevanem
soovib, et laps käib lasteaias suvekuudel, siis peab lapsevanem esitama sellekohase avalduse
ning maksab ka osalustasu avaldusse märgitud kuude eest. Lapsevanem peab avaldusse
märkima, millistel kuudel lasteaia teenust vajatakse. Osalustasu peab maksma nende
suvekuude eest, mille kohta on lapsevanem esitanud avalduse.

Lapsevanem, kelle laps

suvisel perioodil lasteaias ei käi, maksab osalustasu ainult september-mai. Kui avalduses
esitatud kuul on lasteaed kollektiivpuhkusel, siis selle aja eest osalustasu ei arvestata.

Arutleti vajalikkuse üle hoida lasteaed avatud suvisel perioodil. Leiti, et lapsevanemal on
keeruline, kui lasteaed on suvel terve juulikuu suletud. Tehti ettepanek teha lapsevanematele
küsitlus, kes vajaksid suvel lasteaiateenust ja millised nädalad sobivad puhkuseks. Maikuus
peab lapsevanem esitama avalduse, kui ta laps vajab suvel lasteaiakohta ja märkima ära
millistel kuudel teenust vajatakse.
Otsus 3: Lasteaed on suvel suletud 2 nädalat. Teavitada lapsevanemaid detsembrikuu lõpuks,
mis nädalatel on lasteaed juulis suletud.

4. Arutleti valla tugikeskuse loomise üle – leiti, et spetsialiste on Saaremaal liiga vähe, et
tagada igas haridusasutuses tugiteenused. Leiti, et ühes piirkonnas võiks täiskoormusega
tugispetsialist töötada nii koolis kui lasteaias. Lastevanemate seisukoht on, et tugikeskuse
loomine ei tohi põhjustada Aste Lasteaia tugiteenuste halvenemist. Hoolekogu hindab lasteaia
logopeedi tööd väga heaks.
5. Maarika Ellermaa tegi ettepaneku kiireloomiliste dokumentide kooskõlastamise ka maili
teel.
Otsus 4. Nõustuti, et kiireloomuliste dokumentide kooskõlastamine edaspidi võib toimuda eposti teel. Dokumendi peavad olema esitatud hoolekogu liikmetele piisava tutvumise ajaga.

Liina Jürisson
Koosoleku juhataja

Kristi Tamm
protokollija

