
Raasiku Lasteaed Oravake Hoolekogu protokoll nr 1

Koosoleku toimumise aeg: 27.02.2017

Koht: Raasiku Lasteaed Oravake

Algus: 18.00 

Lõpp: 19.45

Koosolekul osalesid:  Kaspar Anderson, Merli Kuusik, Ilona Täär, Heli Tomps, Priit Avila,

Kristiina Parve, Kristiina Põldsaar.

Koosolekult puudusid: Stella Heiberg

Koosolekut protokollis: Ilona Täär

Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe valimine

2. Hoolekogu tegutsemise korra muutmine ja kinnitamine

3. Muud teemad.

1. Uue hoolekogu esimehe valimine

 Kaspar Anderson seadis üles esimehe kandidaadi Merli Kuusiku ja Kristiina Parve 

seadis üles iseenda kandidatuuri.

 Hoolekogu uueks esimeheks valiti Merli Kuusik 4 poolthäälega

 Aseesimehe valimine  - 6 poolthäälega valiti Kristiina Parve hoolekogu 

aseesimeheks.

Otsus: uus hoolekogu esimees on Merli Kuusik ja aseesimees on Kristiina Parve.

2. Hoolekogu tegutsemise korra muutmine

 Hoolekogu poolt tuli ettepanek lisada hoolekogu tegutsemise korda õigus 

koosolekuid lindistada, et lihtsustada koosolekute protokollimist.  Protokollija 

salvestab ning salvestis jääb protokollijale. Peale protokolli koostamist ja kinnitamist

antud salvestis kustutatakse.



Otsus: Hoolekogu liikmed on lindistamisega nõus tingimusel, et lindistus kuulub vaid 

protokollijale ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele ning kustutatakse protokolli 

kinnitamise järel.

 Kaspar Anderson tegi ettepaneku koosolekute kokkukutsumise korrast välja jätta 

mõiste „erakorraline” koosolek. Koosolekuid võib alati kokku kutsuda ja neid võib 

olla rohkem kui kord kvartalis.

Otsus: Hoolekogu liikmed nõustusid, et mõiste „erakorraline” võib tekitada segadust ja 

selle lisamine pole vajalik, sest koosolekuid ei ole keelatud tihemini kokku kutsuda kui kord

kvartalis.

3. Muud küsimused:

 Koopaoravate mänguväljakul oleva varikatuse taha pääsevad lapsed mängima ja 

nad pole sel juhul õpetajale silma all.  Kas saab takistada laste ligipääsu sinna?

 Parklad on taas libedad ning vald pole tegelenud libeduse tõrjega. Vanemate palve 

on, et libeduse tekkimisel valda teada anda, et tegeletakse libeduse tõrjega.

 Libeduse tõrjega on vanemate sõnutsi probleem ka õuealal, ka lume lükkamine on 

kehv just Tallinna mnt poolt tulles.

 Õpetajatel võiks olla ligipääs vahenditele, et libedust ise likvideerida.

 Koopaoravate rühmas kukkus laps ja lapsevanemal on mure, et lasteaia alal olevad

kaamerate salvestusest ei olnud mingit kasu. Tähelepanek on, et salvestuste aeg 

võiks olla nii pikk ja kvaliteetne, et tagantjärgi oleks võimalus õuealal toimuvast 

ülevaade saada.

 Kukkumiste ja õnnetusjuhtumite puhul teavitada koheselt lapsevanemat 

õnnetusjuhtumi järel. Lapsevanem ise saab otsuse teha kas soovib lapsele järgi 

tulla koheselt. Vajadusel ka teavitada lapse käekäigust päeva jooksul.

 Kokkulepe oli, et menüü on kodulehel ka nähtav, kuid hetkel ei ole seda veel 

pandud sinna. Kas on võimalik see ikka ka kodulehele saada? 

 Menüü osas kiidusõnad, et menüü on paranenud.

 Miks Koopaoravate lapsed ei ole õhtuti õues? Märgade riiete puhul saab 

vanematele teavitada, et pangu varu riideid kaasa.

 Kas järgmisel hoolekogu koosolekul on võimalik saada ülevaadet lasteaia 

järjekorrast? 




