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Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.
Hoolekogu esimehe kandidaadiks esitati Koit Voojärv, aseesimehe kandidaadiks Annika Vestel,
protokollijaks Sirje Juhkam. Järgnes avalik hääletus, mille tulemusena kõik nimetatud kandidaadid
kinnitati ametisse ühehäälselt.
Hoolekogu esimees K. Voojärv tutvustas hoolekogu liikmetele hoolekogu valimise ja töö
põhimõtteid.
Maiu Raun tegi ettepaneku üle vaadata hoolekogu tegutsemise kord ning täiendada protokollilist
osa – mitme päeva jooksul protokoll koostatakse, kuidas toimub tutvumine protokolliga ja
allkirjastamine.
Hoolekogu otsustas:
1. Kärla Lasteaia hoolekogu esimees 2017/18 õppeaastal on Koit Voojärv, aseesimees Annika
Vestel ja protokollija Sirje juhkam
2. Üle tuleb vaadata hoolekogu tegutsemise kord järgmisel hoolekogu koosolekul.
Ülevaade möödunud õppeaastast.
Lasteaia direktor L. Keerberg andis lühiülevaate möödunud 2016/17 õppeaastast.
Direktori sõnul oli möödunud õppeaasta lasteaia jaoks muutuste rohke ja keeruline, mille tõttu jäi
palju sisulisi eesmärke juhtimise poole pealt saavutamata.
Küsimus: M. Raun millised olid ootused ja miks need jäid saavutamata?
Vastus: L. Keerberg, ilmselt olid tema ootused suuremad, kui ta suutis ellu viia. Eesmärkide
mittetäitumise peamise põhjusena tõi L. Keerberg välja puudujäägid maja kui terviku toimimises.
Ülevaade lasteaia hetkeolukorrast.
Lasteaia direktor L. Keerberg rääkis, et selle aasta juhtimistasandi eesmärk tuleneb otseselt
eelmise aasta puudujääkidest ja selleks on ühtse meeskonnatunde tekitamine majas sees.
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Õppe-kasvatustöö eesmärgid on seotud oma kodukoha ja Eestimaaga seoses Eesti Vabariigi 100
sünnipäevaga. Sünnipäevakingiks Eesti Vabariigile on plaanis koostöös lapsevanematega koostada
retseptiraamat, mis sisaldab 100 retsepti kohalikust toorainest.
Sel õppeaastal on lasteaias 70 last. Lapsi on ka järjekorras, hetkel rohkem lapsi vastu võtta ei saa,
kuna rühmad on täis.
Majasiseses töökorralduses on toimunud muutus - Tõrukeste rühm on üle läinud ühe õpetaja
süsteemile. Lisaks õpetajale on rühmas kaks assistenti. Peagi läheb ühe õpetaja süsteemile üle ka
Urvakeste rühm, kus lisaks õpetajale hakkab töötama üks assistent ja üks õpetaja-abi. Hoolekogu
liikmete poolt esitati küsimusi assistendi ja õpetaja-abi rollide kohta rühmas, millele andsid
vastuseid nii L. Keerberg kui M. Raun. Assistendil ja õpetaja-abil on erinevad ametijuhendid ja
erinev palk.
Sel õppeaastal on majas eripedagoog 0,5 kohaga ja eripedagoogilist abi saab 15 last. Logopeed
käib üks kord kvartalis Rajaleidja keskusest, kõik abivajajad logopeedi juurde ei jõua. Direktorile
tehti ettepanek konsulteerida Rajaleidja keskusega võimalusest saada logopeed lasteaeda
vähemalt kahel järjestikusel päeval, et välja selgitada ja tagasi sidestada kõik abivajajad.
Liikumisõpetajat lasteaias hetkel ei ole, spordisaali kasutamise võimalus on. Mängu-tantsuring
toimub endiselt kaks korda nädalas, lisaks on lasteaias kaks tasulist trenni. Alates oktoobrist on
ühel lapsel tugiisik.
Teatripileti hind lapsele jääb sel aastal samaks – 2 eurot. Praegu ei ole vajadust muuta ka toiduraha
suurust.
Õppekasvatustöös saab sel aastal kasutada robotmesilast, mida on juba igas rühmas tutvustatud.
Sel sügisel valmis parkla esine kõnnitee ja Käbikeste rühma kõnnitee, lõppes keldri ehitus.
Probleemiks on vajuv ja pragunev muldkate keldri peal, mida ehitusfirma on käinud taastamas.
Uuendatud on rühmaruumide sisustust ja mänguatraktsioone õuealal. Mänguväljakuid käis
hindamas TipTipTapi spetsialist, tehtud ettekirjutused on enamuses täidetud.
Tegemata on hoolekogu turvareid nii lasteaias sees kui õuealal. K. Voojärve ettepanekul valiti
turvareidi koosseis – T. Laansalu, P. Tint ja H. Põld.
M. Raun tegi ettepaneku parandada lasteaia peasissekäiguesine trepp, millest on üks plaat puudu.
K. Voojärv juhtis tähelepanu, et seoses muudatustega tuleks üle vaadata ja korrigeerida nii
õppekava kui arengukava. Läbi tuleks viia sisehindamine, mis tooks välja nii maja tugevused kui
puudused.
M. Raun tundis huvi, kuidas on lood lasteaialehega. L. Keerberg sõnas, et eelmisel aastal lehte
tõepoolest ei ilmunud, kuid lõplikult lasteaialehe väljaandmise mõttest loobutud ei ole.
Hoolekogu otsustas:
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1. koostada hoolekogu tegevuskava 2017/18
2. turvareidi lasteaias viivad läbi Tõnu Laansalu, Pavel Tint ja Heddi Põld
3. üle vaadata lasteaia arengukava
Hoolekogu üritused.
Hoolekogu otsustas võtta mõtlemisaega ja arutada ürituste teemat järgmisel korral.
Jooksvad küsimused.
Vestel edastas ühe lapsevanema küsimuse seoses toimunud õpetajate päevaga – kas ei oleks
võimalik lasteaia kinniolekust teavitada lapsevanemaid 1 kuu pikkuse etteteatamisajaga.
Võimalusel muidugi, aga enamus kohalolijaist arvas, et ka kaks nädalat on meie nii kiiresti
muutuvas elus piisavalt pikk etteteatamise aeg.
Arutelu tekitas õpetajate jõulukinkide teema. Osad lapsevanemad tunnevad end halvasti, et vastu
on võetud otsus õpetajatele kinke mitte teha. M. Raun põhjendas, miks omal ajal selline otsus
vastu võeti.
K. Voojärv kutsub järgmise hoolekogu koosoleku kokku veel sel aastal.

(allkirjastatud digitaalselt)
Koit Voojärv
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Sirje Juhkam
Protokollija

