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3. Toidupäeva maksumuse ühtlustamine
4. Info

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
KUULATI: 
K. Rinaldo: Täna peame valima uue hoolekogu esimehe. Kas keegi soovib ise?
H. Merivald: Teen ettepaneku valida sellele kohale Katariina Vaabel.
Hääletamine: kõik poolt.
K. Rinaldo: Nüüd valime aseesimehe.
E. Sillaots: Mina võin olla.
Hääletamine: kõik poolt.

OTSUSTATI:
1.1. Hoolekogu esimees on Katariina Vaabel. 11 poolthäält
1.2. Hoolekogu aseesimees on Evelyn Sillaots. 11 poolthäält

2. Lasteaia 2022/2023 õa tegevuskava kooskõlastamine
KUULATI:
K. Rinaldo: Tegevuskava saite tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks meilile. Minule ühtegi
ettepanekut ei tehtud. Kas see võib jääda nagu on? 
Hääletamine: kõik poolt.

OTSUSTATI:
2.1. Lugeda kooskõlastatuks lasteaia 2022/2023 õa tegevuskava.

3. Toidupäeva maksumuse ühtlustamine
KUULATI:



K. Rinaldo: Hetkel maksab sõimerühmas toidupäev 1,70 ja aiarühmas 1,80. Plaan on see alates
novembrist ühtlustada. Alates järgmise aasta jaanuarist aga tõsta kõigil 1,90 peale.
A. Kaup: Kuidas ühtlustamist põhjendada? Sõime lapsed söövad vähem.
K. Rinaldo: Alati ei saa nii öelda. Mõni koolieelik sööb vähem kui sõimelaps. Samuti ei ole
mujal vallas sellist erinevust.
R. Piirsalu:  20 senti ei ole suur summa aga hetkel on peredel üsna raske. Eriti kui ei tea, mis
talvel saama hakkab.
L. Niinep: Meil on hetkel niigi üsna soodne.
M. Krimses: Kas tõstame hetkel vaid sõimel ja uuest aastast kõigil või teeme kõik korraga?
L. Mitt: Võiks kõik korraga, sest muidu jääb mulje, et tõuseb tihti.
K. Rinaldo: Kas olete siis nõus, et alates 01.11.2022 on toidupäeva maksumus kõigile 1,90?
Hääletamine: Kõik nõus.
M. Aluste: Kas kohatasu ka tõuseb?
H. Merivald: Uuel aastal seoses miinimumtöötasu tõstmisega.

OTSUSTATI:
3.1. Alates 01.11.2022 maksab lasteaia toidupäev kõigile 1,90 eurot. 12 poolthäält

4. Info
KUULATI:
K.  Rinaldo:  Meie  menüü on  nüüd  juba  väga  hea.  Oleme  teinud  muudatusi  ja  kohandanud
vastavalt laste maitsele.
L. Niinep: Toitude juures võiks olla pildid. Tahaks väga näha, milline üks või teine toit välja
näeb.
K. Rinaldo: See oli meil isegi mingi hetk plaanis. Oleme toite ka pildistanud. Nüüdseks on osa
toite muutunud. Peab üle vaatama ja plaani võtma.
Enne hoolekogu koosoleku toimumist teavitage rühmasid, et koosolek on tulemas. Uurige, kas
rühmas on muresid või küsimusi, mis hoolekogus lauale tuua. Samuti andke peale koosolekut
rühmadele tagasisidet.
R. Piirsalu: Kas lasteaias rühmi pildistatakse?
K. Rinaldo: Jah, ikka. Meil käib kaks korda aastas fotograaf. Enne jõule Viktoria Reiman ja
kevadel Pildikompanii.
K. Vaabel: Kas teistele vanematele ka meeldib vaadata rühmapäevikust pilte, mida täna tehti.
Mulle endale väga meeldib. Kas rühmadel on nutitelefonid, et nad saaksid pilte teha?
K. Rinaldo: Panime eelarvesse küll nutitelefonide soetamise rühmadele.
L. Niinep: Kas suvist kohavabastust ei saaks reguleerida nädalate kaupa? Hetkel on tunne, et
vanemaid, kes küll puhkavad terve kuu jutti aga pool aega näiteks juuni lõpus ja pool aega juuli
alguses, karistatakse selle eest, et nad ei puhka terve kuu jutti. Paljudel ei võimalda töökoht terve
kalendrikuu korraga puhata.
K. Rinaldo: Oleme sellest rääkinud raamatupidajaga. Arved esitatakse kuu lõikes.
H: Merivald: Arve saab esitada ka poole kuu peale.
L. Mitt: Raamatupidaja ei näe ette, kas laps puudub ka järgmise kuu esimesel poolel.
M. Laas: Variant on teha tagantjärele tasaarveldus.
K. Rinaldo: Peab arutama, kuidas saab aga ettepanek on hea.
E. Sillaots: Mehis Metsa ajal oli hoolekogul oma Facebooki grupp. Kas praegu on ka?
L. Niinep: On aga viimane postitus juulist.
K. Rinaldo: Paluge Maikolt  adminniõigused ja  tehke list  korda.  Järgmise  koosoleku kutsub
kokku Katariina.
Plaanime hakata jagama igakuiseid üritusi lasteaia kodulehel.
Rääkisin kokandusringi läbiviijaga. Koolist lapsi siia tooma ei hakka. Võtab meie majast 4-5 ja
5-6aastaste rühmast kuni kaheksa last korraga.
E. Sillaots: Koolirühmad saaksid kasutada meie õppekööki.
K. Rinaldo: See on hea idee. Räägin juhendajaga.

TEADMISEKS:
4.1. Enne jõule tuleb Viktoria Reiman lapsi pildistama.



4.2. Lisada menüüs pildid toitude juurde.
4.3. Uurida suvise kohatasu vabastamise kohta nädalate kaupa.
4.4. Hakata kasutama lasteaia hoolekogu Facebooki gruppi.
4.5. Jagada igakuiseid üritusi lasteaia kodulehel.
4.6. Uurida kooli õppeköögi kasutamise võimalust lasteaia kokandusringi läbi viimiseks.
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