RAASIKU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 18.01.2021
Microsoft Teams vahendusel, algus kell 18:00, lõpp kell 19:40
Juhatas: Kristiina Välba
Protokollis: Markko Lepikult
Osalesid: Annika Kink, Laur Leetjõe, Oliver Lekk, Marian Leomar, Markko Lepikult,
Heelika Sepp-Anneljas, Maia-Liis Sild, Kristi Vader, Liina Veerbaum, Kristiina Välba,
Kirsika Kivimäe
Puudusid: Jaan Nuga, Veiko Tuul
Kutsutud: Juta Asuja Andre Sepp, Reelika Turi

Päevakord:
1. ülevaade 1. õppeperioodist;
2. lasteaia rühmade suuruste kinnitamine;
3. lasteaia järjekord - eeliste loomine/mitte loomine;
4. direktori informatsioon;
5. jooksvad küsimused.

1. Ülevaade 1. õppeperioodist
Direktor saadab kirjalikult järele, kuna õppealajuhataja ei saanud koosolekul osaleda.

2. Lasteaia rühmade suuruse kinnitamine
Lendoravates on mõned lapsed, kes läheksid kooli aasta noorematega ehk Pähklikestega.
Need lapsed liiguksid märtsis Lendoravatest Pähklikese rühma ja saaksid seeläbi sisse elada
Pähklikestega ja ei peaks tegema kaasa Lendoravatae lasteaia lõpetamise protsessi.
HOOLEKOGU OTSUS: Kinnitada Pähklikese suuruseks sel õppeaastal 22 õpilast.

3. Lasteaia järjekord – eeliste loomine/mitte loomine
Arutlusel oli lasteaia järjekord, lasteaeda kohta soovivate laste arvu perspektiiv lähiaastatel,
lasteaia juurdeehituse võimalikkus ning õe-venna eelise loomine lasteaia järjekorras.
Hoolekogu pani hääletusele küsimuse, kas hoolekogu toetab lasteaia järjekorras õe-venna
eelise loomist. Hääletamisel kuus hoolekogu liiget ei toetanud õe-venna eelise loomist, viis
hoolekogu liiget teotas.
HOOLEKOGU OTSUS: Hoolekogu ei toeta õe-venna eelise loomist.

4. Direktori informatsioon
Arengukava on kinnitatud ja avalikustatud. Aasta lõpus tehti valmis hädaolukorra
lahendamise plaan. Vallaüleselt tulemas vaimse tervise aasta. Aasta lõpuks on lasteaia kõigis
rühmades linad ja madratsid vahetatud. COVID-19: senimaani olnud kaks nakatunud last, kes
nagunii olid kodus. Sel nädalal 1.-4. ja 9. klass koolis, uuest nädalast kõik klassid koolis.
Lapsed on distsiplineeritud: õigete uste kasutamine, käte desinfitseerimine, maskide
kasutamine. Kõik täiskasvanud isikud majas kasutavad ka maski ning mõned õpetajad
tundides visiire.

5. Jooksvad küsimused
Marian Leomar: Õues olev koolikell näitab vale aega.
Reelika Turi: Ootab varuosa, mis saabub mais ning seejärel parandatakse ära.
Marian Leomar: Kas käesoleval nädalal jäävad bussiajad nii nagu nad ajutiselt on
Reelika Turi: Jah, järgmisest nädalast taastub tavapärane bussigraafik
Maia-Liis Sild: Eliisis pole endiselt menüüd.
Reelika Turi: Uurin järgi ja tuletan meelde.
Kristi Vader: Kas „suusaveerand“ ka tuleb?
Reelika Turi: Kehalise kasvatuse õpetaja plaanib teha infokorjet palju on suuski ja selle
pinnalt vaatab edasi, kas ja kuidas teha. Õue plaanib kehalise kasvatuse õpetaja siiski minna.
Kristiina Välba: koolil on värskelt kinnitatud hädaolukorra plaan, kas vald on mõne kriisiabi
pakkuva organisatsiooniga ka koostöölepingu sõlminud/sõlmimas, kes hädaolukorra/kriisi
puhul koheselt abi pakuks või lähenetakse asjale juhtumipõhiselt?
Juta Asuja: lepingut ei ole, toimime juhtumipõhiselt.

Järgmine hoolekogu koosolek 19.04.2021 kell 18.00.
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