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1. Uue hoolekogu esimehe valimine

 Kaspar Andersoni seisukoht on, et tema ei pea olema hoolekogu esimees. 

 Risto Ilves pakus välja enda kandidatuuri esimehe kohale.

 Hoolekogu kõik liikmed on Risto Ilvese kandidatuuri poolt ja hääletusel valiti Risto 

Ilves uueks hoolekogu esimeheks.

Otsus: uus hoolekogu esimees on hääletuste tulemusel Risto Ilves.

2. Info jagamise kokkulepped

 Hoolekogu liikmete mure on, et info, mis on hoolekogu sisene liigub suletud 

hoolekogu grupist välja teise lapsevanemateni. 

 Priit Avila ettepanek on, et hoolekogu liikmed peavad igasugu info ja selle jagamise 

vormi eelnevalt omavahel kokku leppima, et vältida segadust vanemate seas.



 Facebooki hoolekogu grupp on salajane ja sealne info kuulub ainult grupis 

viibijatele, hetkel on tekkinud olukord, kus info on liikunud sealt välja. Direktori palve

on, et hoolekogu liikmed leppigu omavahel kokku reeglid, milline info jõuab 

lapsevanemateni.

Otsus: Hoolekogu liikmed leppisid üheselt kokku, et lapsevanemate arvamust küsitakse 

oluliste punktide juures ja neile jagatakse olulist infot.

3. Muud küsimused:

 Direktor pöörab tähelepanu, et hoolekogu oma tegutsemisega peab jälgima, et selle

töö ei kahjustaks õpetajaid ja nende tööd. Õpetajad võtavad asju raskemalt ja 

murduvad kiiremini, seega hoiame oma õpetajaid.

 Direktor juhib hoolekogu tähelepanu sellele, et direktori kohus on teha hoolekoguga

koostööd, kuid direktor ei allu hoolekogule. 

 Kaspar Anderson palub ära märkida, et sisehindamise aruandes pole arusaada, et 

oleks arvestatud lapsevanemate rahuloluküsitlusest välja tulnud probleemidega ja 

ei ole ka näha, et need teemad oleks plaani võetud. 

Hoolekogu otsus: Kinnitada 2011-2016 Sisehindamise aruanne.

 Küsimus võlglaste kohta: Kas tegeletakse lasteaia kohatasu eest võlgu olevate 

inimestega?

Direktori vastus on, et hetkel on teada lapsevanemad, kes on võlgu ja kui võla tasumiseks 

ei tee võlgnik samme, siis tehakse vanemale kirjalik hoiatus, võla mittetasumisel kaotab 

laps lasteaia koha.

 Kaspar Andersoni küsimus konkurssi kohta: Kas on kvalifikatsiooniga kandidaate? 

Hetkel kandidaate 3, nendest 1 on kvalifikatsiooniga. Vestlus kõigi kandidaatidega 

toimub 12.12.

 Meierei tänavale lapsed teel märkide paigaldamisega ollakse nõus, nn „lamava 

politseiniku” paigaldamist peetakse liiga kalliks ja seda ette ei võeta.



 Kaspar Anderson soovib, ülevaadet viimasest vanemate rahuloluküsitlusest. 

Direktor annab sellekohase ülevaate järgmisel koosolekul.


