Põlva Lasteaed Pihlapuu

Hoolekogu koosolek
2020/2021 õa Protokoll nr. 2
PÕLVA

Koosolek toimus veebikeskkonnas Microsoft Teams

25.01.21

Algus kell 17.00, lõpp 18.00
Osalesid: Kaupo Kaskla, Irena Viitamees, Lauri Linnus, Nele Risttee, Janika Usin, Kaire Hääl,
Kadri Kiho, Madli Järvela, Markus Käo, Kristi Puna
Puudusid: Ave Musting, Kadri Viilu, Jaan Konks

Päevakord:
1. Ettepanek suvisest töökorraldusest
2. 2020/21 õa lõpuni suurendada sõimerühmade Kakuke ja Tibu laste arvu
3. Muud küsimused

Koosoleku käik:
1. Ettepanek suvisest töökorraldusest
Vastavalt määrusele Põlva valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord,
teeb hoolekogu ettepaneku vallavalitsusele lasteaedade töö korraldamise kohta suveperioodil.
Ettepanek: perioodil 28.06-25.07.2021 töötab valvelasteaiana lasteaed Pihlapuu
26.07-08.08.2021 töötab valvelasteaiana lasteaed Mesimumm
09.08-22.08.2021 töötab valvelasteaiana lasteaed Lepatriinu.
OTSUS: Pihlapuu lasteaia hoolekogu teeb Põlva vallavalitsusele ettepaneku suviseks
töökorralduseks vastavalt toodud ajakavale.
2. Sõimerühmade Kakuke ja Tibu laste arvu suurendamine
Lasteaia direktor Kaire Hääl on esitanud hoolekogule taotluse suurendada laste arvu Kakukese
rühmas. Toimus arutelu ja esitati oma arvamusi.
Ettepanek suurendada laste arvu Kakukese rühmas
Poolt hääletas 11 hoolekogu liiget
Vastu 1 hoolekogu liige
Ettepanek suurendada laste arvu Tibu rühmas

Poolt hääletas 11 hoolekogu liiget
Vastu 1 hoolekogu liige
Koosolekult puuduvad liikmed esitasid oma ettepanekud/arvamused kirjalikult hoolekogu
esimehele ja need arvamused edastati koosolekul (lisatud protokollile).
OTSUS: Suurendada sõimerühmade Kakuke ja Tibu laste arvu 2 lapse võrra.
3. Muud küsimused
1) K. Kiho küsis, kas olukord on muutunud, lasteaia kõrval asuva, autojuhtide
vaatevälja piirava hekiga. Kuna olukord ei ole muutunud paremuse suunas, siis M.
Käo võtab uuesti omanikuga ühendust, et probleemi selgitada ja lahendus leida.
2) Hoolekogu käsitles COVID-19 probleemi. Lastevanematel palutakse jääda
rahulikuks. Jälgida lapse esmaseid haigussümptomeid ning laps koheselt koju jätta.
Edasise käitumise osas konsulteerida kindlasti perearstiga.
3) Hoolekogu arutas lasteaia ja kooli poolse parkla problemaatikat – liiga kitsad
parkimiskohad, puuduvad jooned võimaldavad hooletut parkimist.
OTSUS: Võimaldada parkimiskohtade joonimisel laiemad parkimiskohad. Joonida maha
ühesuunalised nooled, mis ei võimalda sõita vastassuunas.
4) M. Järvela toob välja Kiisu rühma ukse ees varjualuse puudumise
OTSUS: Hoolekogu teeb ettepaneku ehitada varjualune kahe maja vahelise ala saalipoolsete
akende kohale, lasteaed Mesimummis ehitatud varjualuse näitel. Samuti vaadata võimalust
ehitada varikatus Kiisu rühma trepi kohale.
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