HIIU VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
06.06.2018
Algus: 17.00
Lõpp: 19.00
Kohal viibisid
Hoolekogu liikmed: Merle Ranus, Enn Veevo, Kadi Kiiver, Kalli Samorodni, Kärt Aardam, Ellen
Jõhvik, Pille Paulus, vallavalitsuse esindaja Tiia Liibert, volikogu esindaja Kristjan Ojasoo
Lasteaia esindajad: Tiina Hinno, Sirje Garamaga, Auriika Kivi
Puudusid: Jan Ignahhin, Kristel Vanjuk, Margit Kagadze

PÄEVAKORD:
1. Õppeaasta kokkuvõte
2. Uueks õppeaastaks rühmades laste arvu kinnitamine
3. Jooksvad küsimused
1. Õppeaasta kokkuvõtted
Tiina Hinno oli esitanud 2017/2018 aruande majandusliku poole pealt eelnevalt kirjalikult,
hoolekogu liikmed olid sellega tutvunud. Kuna õppealajuhataja Ingrid Prikk ei saanud koosolekul
osaleda, siis otsustati, et nii Kalda maja kui Vigri õppeaasta aruanded esitatakse hoolekogu
liikmetele meili teel ja nad tutvuvad nendega iseseisvalt.
2. Uueks õppeaastaks rühmades laste arvu kinnitamine
Lasteaia direktor oli eelnevalt hoolekogule esitanud rühmadesse laste arvu ja vastuvõtu põhimõtted.
Samuti oli hoolekogule esitatud lapsevanem Mare ja Anti Rebel`i kiri, milles nad väljendavad
pahameelt oma lapse Kristofer Rebel´i maha jätmist sügisest Siilide rühma koosseisust.
M. Ranus luges hoolekogule ette hoolekogu liikme, Siilide rühma esindaja, Jan Ignahhini kirja tema
seisukohaga samas küsimuses.
M. Ranus luges ette perekond Rebel´i kirjast küsimused, mille üle hoolekogu liikmed arutlesid
erinevaid aspekte arvesse võttes.
Tekkinud arutelus selgitas lasteaia direktor veel kord rühmade koostamise põhimõtteid. Kõne all
oleva lapse Siilide rühmast maha jäämise põhjuseks sai määravaks lapse sünniaeg. Sarnased laste
ümberpaigutused on tavapärased ja just rühmade optimaalse täitumise huvides paratamatud.
Rühmade komplekteerimine toimub lähtuvalt lapse vanusest (laspe sünniaeg).
Tiia Liibert: Vallavalitsus ootab selles küsimus ära hoolekogu seisukoha ja vastab seejärel vanemate
küsimustele.
Hoolekogu otsustas: Kinnitada direktori poolt esitatud laste arvud rühmadesse.
• Sõimerühm Kalda majas - 18 last kuni kolmeaastased lapsed (KELS §6)
Võttes arvesse Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja

toitlustamise nõuete kinnitamise õigusakti punkt nr.6, on meie sõimerühmas lastele mõeldud
ruutmeetrite nõue ületatud, mis annab võimaluse suurendada laste arvu rühmas.
Peale selle Koolieelse lasteasutuse seadus (KELS) §20 lg6 põhjal on tagatud vajalik personali
olemasolu lapsele turvalise keskkonna tagamiseks.
Eelnevate aastate lõikes sõimerühma keskmine kohalkäidavus on olnud 50-56%
Hääletustulemus 5 poolt, 4 erapooletut
•

Lasteaiarühmad jaotuse järgi Kalda majas :

3-4 a. – Siilid (20 last)
4-5.a. Oravad (kuni 22 last)
5-6.a. Pääsukesed (nimekirjas 22 last)
6-7.a. Lepatriinud (kuni 20 last) kooliksettevalmistavad (rühmas 2 erivajadusega last)
4-7.a. Mõmmid (kuni 20 last)
Vigri majas kaks rühma:
aiarühm Kalakesed ( 20 last)
liitrühm Konnakesed (20 last)
Kõigi lasteaiarühmade laste arvu kinnitamist hääletati koos
hääletustulemus 9 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Hoolekogu esimees koostab vastuse lapsevanematele.
3. Jooksvad küsimused:
Direktor: Lasteaia väravale on paigutatud silt, mis keelab lemmikloomadega lasteaia territooriumil
viibida.
Kadi Kiiver: Tuntakse huvi, kuidas osutatakse lasteaiateenust suvel 2019, kui Kalda majas on
terveks suveks plaanitud remont?
Direktor: Lasteaed tegeleb aktiivselt lahenduste otsimistega, teenust osutatakse igal juhul, lasteaia
rühmade asukohad selguvad hiljem.
Enn Veevo: Mis saab mahavõetud liumäest?
Direktor: Liumägi on remondis, ja paigaldatakse tagasi vanale kohale.
Koosolek lõppes kell 19:00

Juhatas: Merle Ranus
Protokollis: Enn Veevo

