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Koosoleku protokollijaks valiti Ilona Täär.
1. Hoolekogu aseesimehe valimine

Hoolekogu aseesimeheks valiti ilma ühegi vastuhääleta Merli Kuusik.

2. Lasteaia  direktor  tutvustab  Raasiku  lasteaed  Oravake  Turvalisuse
tegevuskava 2016-2017.

 Olemas  on  30km/h  kiirusepiirangu  märk,  järgmine  samm  on  saada  ka  märk
„lapsed teel”.

 Uurida nn „lamava politse” paigaldamise võimalust Meierei tänava poolse värava
lähedusse.

Ettepanekud:
 Uurida fonoluku paigaldamise võimalust, et lasteaed turvalisemaks muuta.
 Hoolekogu  esimehe  tähelepanek,  et  talvisel  ajal  jälgida  ka  uue  varikatuse

räästaid, kuhu tekivad suured jääpurikad.
 Hoolekogu  ettepanek  on,  et  kas  turvalisuse  tegevuskava  võiks  olla  kodulehel

vanematele tutvumiseks.
Otsus: Turvalisuse tegevuskava avalikult kogulehele ei panda, kuid E-lasteaia keskkonnas

saab seda jagada. 



3. Direktor tutvustab Sisehindamise aruannet 2013-2016
Hoolekogu  esimehes  juhtis  juba  10.10.2016  toimunud  koosolekul  tähelepanu,  et
sisehindamise aruanne tuleb eelkooliealise lasteasutuse seaduse kohaselt kooskõlastada
hoolekoguga ennem kinnitamist.  Lasteiaia juhtkonna seisukoht on, et antud aruanne on
lasteaia sisedokument, mida ei jagata avalikult ning kooskõlastamiseks piisab, kui direktor
tutvustab  seda  hoolekogule.  Hoolekogu  esimehe  seisukoht  oli,  et  ilma  dokumenti
nägemata ei ole võimalik seda kooskõlastada. Ettepanek oli saata dokument tutvumiseks
e-postiga hoolekogu liikmetele. Kommentaarid tuleb esitada hiljemalt 28.11.2016. 

Otsus: Sisehindamise aruanne kooskõlastati  tingimuslikult,  eeldusel,  et esmaspäevaks,
so.  28.11  esitatud  kommentaarid  võetakse  arvesse  ning  sisehindamise  aruannet
täiendatakse vastavalt.

4. 2017-2019 Arengukava tutvustamine.
Ettepanekud arengukava osas:

 Kajastada ka lasteaia täituvus ning tuleviku prognoos arengukavas.
 Hoolekogu esimehe ettepanek lisada lasteaia väärtusteks ka tervislikkus, avatus.
 Direktori asetäitja majandusalal ei ole lasteaia koosseisus, kodulehele panna juurde

vastav märge, kuna muidu tekitab vanemates segadust.
 Koridori remondi osas tuli  ettepanek näiteks teha kunstitudengitega koostööd,  et

koridori kujundada lastesõbralike joonistustega.
 Personali juhtimise valdkonna osas juhiti tähelepanu, et suunata enesetäiendusele

lisaks mittekvalifitseeritud personalile ka kvalifitseeritud personali.
 Personali  juhtimise  valdkonnas  parendusena  töötada  välja  toimiv  asenduste

süsteem.
 Lisada arengukavale terviseedenduse valdkond. 
 Huviringidena soovitakse näha ka kunstiringi ja muusikaringi.
 Lasteaia  menüü  paremaks  muutmiseks  hankida  lasteaiale  programm,  mis  aitab

muuta toitlustamist mitmekesisemaks ja tervislikumaks.

Otsus: Võttes arvesse hoolekogu liikmete poolt tehtud ettepanekud, siis hoolekogu 



kinnitab 2017-2019 arengukava. Parandustega arengukava edastatakse e-posti teel.

5. Jooksvad küsimused.
 Menüü osas ettepanek panna see ka kodulehele.  Direktori vastus: Menüü saab

kodulehele  siis,  kui  suuremad  dokumendid  (nt  Arengukava  2017-2019)  saavad
koostatud. Kõige varem juhtub see uuel aastal.

 Lapsevanematel on murekohaks liiga varane pidude aeg. Direktori vastus: Pidude
aeg on varajane kuna lapsed väsivad päevast ja kui peo aeg liiga hiliseks panna,
läheb laste päev liiga pikaks. Lähtudes lastest ja nende vanusest pannakse paika
ka pidude ajad. Edaspidi saavad rühma õpetajad varem teavitada peo algusajast.

 Koopaoravate lapsevanema Elle Tamme küsimuseks on, et kuna lasteaias töötab
hetkel  kolm  ilma  kvalifikatsioonita  õpetajat,  millise  õpetaja  asendamiseks  on
lasteaed välja kuulutanud konkursi õpetaja kohale? Direktori vastus:  Konkurss on
korraldatud Koopaoravate õpetaja Anna-Liisa  Kasaki  ja  Käbikeste  õpetaja Helen
Hurt kohale.

 Tehti ettepanek üle vaadata ning täiendada hoolekogu tegutsemise korda.

Otsus:  Direktori poolt edastatud Hoolekogu tegutsemise kord vaadatakse liikmete poolt
üle,  ettepanekud  saadetakse  Kaspar  Andesonilie,  kes  koondab  laekunud  muudatus
ettepanekuid ning edastab need hoolekogule tutvumiseks hiljemalt 15.jaanuar 2017. 


