Põlva Lasteaed Pihlapuu

Hoolekogu koosolek
2019/20 õa Protokoll nr. 1
PÕLVA

4.11.2019

Koosoleku algus 16.30
Koosoleku lõpp 18.00

Osalesid: Kadri Kiho, Ave Mustimets, Kaupo Kaskla, Irena Viitamees, Karin Mölder, Lauri
Linnus, Jaan Konks, Kristi Puna, Nele Risttee, Jaanika Usin, Kaire Hääl
Puudusid: Tanel Sillamaa, Gerli Valge
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Kokkuvõte hoolekogu tegemistest eelmisel aastal K. Kaskla
Hoolekogu protokollija, esimehe ja aseesimehe valimine
Hoolekogu tööplaani koostamine
Päevakajalised küsimused

Koosoleku käik:
1. Kokkuvõte hoolekogu tegemistest 2018/19-õa
K. Kaskla tutvustas eelmise aasta hoolekogu tegevust (aruanne toodud kodulehel hoolekogu
protokollide all 2018/2019 õa).
2. Hoolekogu protokollija, esimehe ja aseesimehe valimine
Protokollija kandidaadiks esitati I. Viitamees.
Esimehe kandidaadiks esitati K. Kaskla.
Aseesimehe kohale esitati J. Konks ja L. Linnus.
Otsus: Protokollijaks valiti I. Viitamees. Hoolekogu esimeheks valiti K. Kaskla.
Hoolekogu aseesimeheks valiti L. Linnus.
3. Hoolekogu tööplaani koostamine
K. Kaskla tõi välja, et eelmisel aastal teostas hoolekogu lasteaia riskianalüüsi kriteeriumite
põhjal majas omapoolse ülevaatuse. K. Kaskla tegi ettepaneku sel aastal samuti vaadata maja
üle, sest maja on vana ja vahendid amortiseeruvad (aprillis 2020).

K. Hääl tõi välja ootuse hoolekogu aktiivse osalemise kohta asutuse 40. aastapäeva
tähistamisega seoses nii ideede kui ka korraldusliku poole pealt.
Vastavalt Põlva valla määrusele õpetajate tunnustamisettepanekute läbivaatamine ja
edastamine (mai 2020).

K. Hääl tõi välja, et traditsiooniks on saanud, et hoolekogu koosolekud toimuvad esmaspäeviti.
Kas jätkame nii?
Otsus: Hoolekogu koosolekud kutsutakse kokku esmaspäeviti.
4. Päevakajalised küsimused
 2020. aastal saab lasteaed 40. aastaseks. Toimus arutelu erinevate kuupäevade ja
lahenduste üle.
Otsustati, et hoolekogu liikmed mõtlevad teema üle ja järgmisel koosolekul minnakse
konkreetsemate ideedega edasi ning moodustatakse juhtgrupp, kes seda lasteaiapoolt vedama
hakkaks.
Muud küsimused


Väikese jalgvärava sulgemiseks on vaja kindlamat süsteemi. Praegu värav tihti lahti ja
kui laps vanema juurest ära jookseb on ta kohe autoteel.

Pöördutakse valla haldusteenistuse poole, et leida värava sulgemiseks parem lahendus.


Lapsevanemad pargivad autod busside parkimiseks ettenähtud alale.

Saata listidesse teade parkimisreeglite meelde tuletamiseks.


K. Hääl: teavituseks, sel reedel 8.11.19 kell 17.00 lähevad õpetajad koolitusele ja
rühmade listidesse läheb palve, et võimalusel võetaks laps lasteaiast kell 17.00. Samas
on planeeritud valverühmad: Kiisu, Muumi, Sipsik, Pipi, Lotte.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 9. detsember 2019 kell 16.30.

Koosolekut juhatas

Protokollis

Kaupo Kaskla

Irena Viitamees

