
RAASIKU KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL 30.08.2022 

Algus: 18:00; lõpp 19:35 

Juhatas: Kristiina Välba 

Protokollis: Markko Lepikult 

Osalejad: Marian Leomar, Kristi Vader, Oliver Lekk, Laur Leetjõe, Janne Urbas, Jaan Nuga 

Puudusid: Heelika Sepp-Anneljas, Liina Veerbaum, Indrek Elmend, Veiko Tuul 

Kutsutud: Triin Hallik, Juta Asuja 

 

PÄEVAKORD: 

1. Direktori tutvustus 

2. Nõusoleku andmine lasteaiarühmade suurendamiseks 

3. Lasteaia toiduraha piirmäära tõstmine 

4. Lasteaia kodukorra täiendamine 

5. Valverühmad 

6. Ülevaade kooli kodukorra, õppekava muutmisest ning kooli õppealajuhataja, õpetajate, 

tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade 

täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra muutmisest 

7. Ülevaade personalist ja valmisolekust uueks õppeaastaks. 

 

1. Direktori tutvustus 

 

2. Nõusoleku andmine lasteaiarühma suurendamiseks 

Kool soovib Oravajütside rühma suurendada ühe lapse võrra. Õpetajad ja lapsevanemad 

on nõus. 

Hoolekogu otsus: anda nõusolek rühma suurendamiseks 

 

3. Lasteaia toiduraha piirmäära tõstmine 

Vald soovitab tõsta päevast toiduraha piirmäära seniselt 2,05lt 2,50le, kuna toorained 

on kallinenud ja seeläbi saab tagada lastele täisväärtuslikkumat menüüd. 

Hoolekogu otsus: nõustuda piirmäära tõstmisega.  

 

4. Lasteaia kodukorra täiendamine 

Õpetajate poolt on tulnud ettepanek täiendada kodukorda selliselt, et lapse toiduraha 

kulu aluseks on lapsevanema poolt Eliisi märgitud puudumine/mittepuudumine sama 

päeva hommikul hiljemalt 08:30. Kui lapsevanem teavitab puudumisest hiljem kui 

08:30, loetakse antud päeval laps sööjate hulka. Hoolekogu nõustus antud 

ettepanekuga. 

 

5. Valverühmad 

Alates 5. septembrist võetakse lasteaias kasutusele valverühm, mis töötab ajavahemikul 

06:30-07:30. Sel perioodil lasteaeda toodavad lapsed liiguvad majja peaukse kaudu ning 



valverühm asub saalis. Valverühmas on ühe kuu jooksul ühe rühma õpetaja, kes 

roteerub. Valverühma kasutamine võimaldab lastele varajasel hommikutunnil rohkem 

mängupartnereid ning võimaldab lasteaial kulusid kokku hoida. 

 

6. Ülevaade kooli kodukorra, õppekava muutmisest ning kooli õppealajuhataja, 

õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute 

ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra muutmisest 

Direktor tutvustas hoolekogule kooli kodukorras ja õppekavas sisseviidavaid 

muudatusi. Olulisematest muudatustest reguleeritakse täpsemalt jalgrataste ja muude 

liikurvahendite kasutamine kooli territooriumil, pikendada nutiseadmevaba aega kuni 

14:30ni ning koolipäeva lõpus uste sulgemist ja koolist lahkumist. Lisaks muudetakse 

uute töötajate värbamise korda selliselt, et võimaldaks paindlikumalt uut personali tööle 

võtta. 

Kodukorda lisatakse ka nõue, et lapsevanemad peatuvad laste kooli toomisel bussidele 

mõeldud parklas Meierei tänaval ning ei keera kooli ette. Sellega tagatakse laste parem 

turvalisus kooliterritooriumil liiklemisel. 

 

7. Ülevaade personalist ja valmisolekust uueks õppeaastaks.  

Täidetud on kõik kohad – kõik õpetajad ning muu personal on leitud. Puudu on veel 

pool lasteaia logopeedi kohta.  

 

 


