Puhja lasteaed Pääsusilm
Hoolekogu koosolek 28.02.2019
Koht: lasteaia saal
Algus: 17.30
Lõpp: 19.30
Osalejad: Kristina Ermel, Kersti Palm, Kairit Arrak, Kerli Kirriland-Ilp, Katrin Kuusk, Liis
Saadjärv, Leelo Suidt, Triin Pall
Puudujad: Milvi Sepp
PÄEVAKORD
1. Kommunikatsioon HK ja LA vahel.
a. Kui on vaja hoolekogu nõusolekut lasteaia lahtioleku aja lühendamiseks (nt.
koolitused, tänuaktused), peab sellekohane info hoolekoguni jõudma varakult,
mitte viimasel hetkel kui kõik muu on juba korraldajate poolt otsustatud.
b. Vähemalt ÜKS KALENDRIKUU ENNE ürituse toimumist peab olema info
hoolekogule saadetud ja lastevanematele kättesaadav.
c. Lapsevanematel peab olema võimalus juba õppeaasta alguses tutvuda õ/a
tegevuskavaga, kus terve aasta sündmused lastega on olemas.
d. Hoolekogu liikmed tuletavad oma rühma vanematele meelde kontrollida Eliisis
oma kontaktandmeid ning lubada Eliisi sõnumite edastamine e-mailiaadressile.
2. Hooandja projekt, seiklusraja fond, hinnapakkumised
a. Hooandja kaudu kogusime 6058€, sellest 7% ehk 424.06€ on kantud Hooandjale
tagasi (nagu lepingutingimustes kirjas). Raamatupidamisega on ka aetud asi korda
- nüüd kõik seiklusraja fondi rahad Elva valla projektide arveldusarvel ühise
selgitusega. Seiklusraja fondi laekumised 28.02.2019 seisuga 8 995.70 eurot.
b. Nii HK kui LA arvamusel võiks seiklusraja ehitada lasteaia “esindusplatsile”.
Triin Pall: rada peaks olema lastele turvaline, kuid mitte väga kõrge, et õpetajad ei
peaks järele ronima. Erinevad raskusastmed, erivanustele; vaheplatvormid, köied.
Vedrudel poom? Iga raja algusesse ühe rühma nimi?
c. Materjalidest väldime PVC-d jm plastikut.
d. Hinnapakkumised: kui võimalik, küsida visuaalsed projektid.
KES on seiklusraja projekti eestvedaja? Hoolekogu veab, LA on toetaja!
Küsimused enne hinnapakkumiste küsimist:
a) Palju on meil aega, raha? Sügiseks peab olema rada valmis, et Hooandjale
oleks mida näidata. 8995.70€
b) Kes on eestvedaja? Hoolekogu.
c) Meie visioon, kuhu rada läheb? Vaata 2.b
d) Näidised, milliseid radu soovime, aga ka firma tehtud tööde näidised.
e) Millised load, taotlused LA-l vallaga? Kellega peab suhtlema? Valla
ehitusnõunik
f) Tehniline ülevaatus? Kes vastutab?
g) Kes teostab vajadusel parandustöid?

3. Muud küsimused
a. Logopeedi suhtlemine ja suhtumine.
● Lapsevanemad ei tea, mis ajal logopeed majas on, millal vestluseks vaba
on. Logopeedi tundide graafikud pole direktorini jõudnud.
Helistada kella 12st logopeedile, ehk siis saab telefonitsi kätte.
● Vanemateni ei jõua tagasiside lapse kohta, kuidas lapsel läheb? Ei tea
logopeediga ühendust võtta.
● Lubatud regulaarset tagasisidet kõikide laste kohta ei saada. Kodud ei tea,
mis harjutusi tunnis tehakse, seega ei oska kodus kaasa aidata lapse
arengule. Vanem püüab lisaabi leida lapse jaoks, kuid logopeedi sõnul
pole seda vaja - lõpptulemusena lapse areng peatub või toimub
taandareng. Lapsevanem PEAB saama logopeedilt infot oma lapse arengu
kohta.
OTSUS: HK koostab kirja direktorile lapsevanemate seisukohtade, mure kohta
logopeedi osas, lapsevanematega suhtluse, tagasiside vanematele lapse arengu
kohta, Info lapse vajaduste kohta peab jõudma vanemateni, et vanemad saaksid ise
lapsele vajadusel abi otsida.
b. Uus eripedagoog tuleb alates märtsist nõustama mõned korrad kuus
c. Parkimiskohad LA aia ääres.
Palve õpetajatele, et nad pargiksid oma autod parklasse, kuna nemad tulevad
majja mitmeks tunniks, lapsevanemad aga mõneks minutiks.
d. Kuidas valmistuda tulevaks talveks katuselt kukkuva lume ja jää probleemi
lahendamiseks? Libedate rõdude osas?
● Lumetõkete paigaldamise kohta vallalt otsest vastust pole siiani saanud.
Direktor teeb lisaeelarvesse veel lisataotluse.
● Terrassilaudu karestada ei saa, peab välja vahetama. 3-l rühmal vaja lauad
välja vahetada. Betooni all oleva õuealaga rühm võib oodata, prioriteet on
libedate laudade välja vahetamine.
e. ARNO - rühmade komplekteerimine, suurused. Üleminekuvalud.
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