LASTEAED VIGRI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1
16.01.2020

Kohal viibisid
hoolekogu liikmed: Kärt Aardam, Merle Samuel, Ellen Jõhvik, Liisa Otsak, Karin Kokla;
lasteaia esindajad: Sirje Garamaga.
Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes 1730
PÄEVAKORD
1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
2. Hoolekogu põhimäärus
3. Lasteaed Vigri tunnustamissüsteem
4. Määrus „Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu
kehtestamine“
5. Lasteaed Vigri kodukord
6. Lasteaed Vigri arengukava
7. Muud küsimused

1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
Otsustati
•

esimeheks valida Kärt Aardam;

•

protokollijaks valida Liisa Otsak.

Hoolekogu esimehe äraolekul kutsub koosoleku kokku või asendab esimeest teistes kohustustes
protokollija.
2. Hoolekogu põhimäärus
Hetkel on koostamisel ülevallaline hoolekogude põhimäärus. Seni, kuni uut ülevallalist määrust
kehtestatud pole, kehtib Lasteaed Vigri hoolekogu põhimäärus.
3. Lasteaed Vigri tunnustamissüsteem
Lasteaed Vigril on olemas detailselt väljatöötatud tunnustamissüsteem. Hoolekogu on
tunnustamise alustega tutvunud.
Karin: Dokumendi lõpu poole tuleb sisse viia parandus, kirjutada „Hiiu valla…“ asemel
„Hiiumaa valla…“.

4. Määrus „Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava
osalustasu kehtestamine“ (kehtestatud 21.11.2019)
Hoolekogu on määruse sisuga tutvunud.
§ 3 lg 2 juurde selgitasid Sirje ja Karin, et mõjuv põhjus üle 30 päeva lasteaiast puudumisel
võib olla seotud näiteks haigusega (sellisel juhul on vaja direktorile esitada arstitõend) või
pikemaajalise reisiga, kolimisega või muu sarnasega, mis põhjustab lapse eemalolekut
lasteaiast üle 30 kalendripäeva.
§ 3 lg 3 ütleb, et lapsel on õigus puududa osalustasu maksmata ühel kuul aastal.
Kui aga lasteaed suletakse lapsevanemast mitte oleneval põhjusel rohkem kui 30
kalendripäevaks (näiteks lasteaia kollektiivpuhkus suvel), siis sellisel juhul on lapsel võimalik
osalustasu maksmata puududa kahel kuul aastal (ühel kuul tingib olukorra lasteaed, teisel kuul
on puudumine kodustel mõjuvatel põhjustel).
5. Lasteaed Vigri kodukord
Sirje jagab uut infot kodukorra punkti nr 5 „Toitlustamine“ kohta:
Lasteaed Vigri nimekirjas oleva lapse vanem on vabastatud toiduraha maksmisest (kulud katab
Hiiumaa vald) välja arvatud juhul, kui lapsevanem ei ole teavitanud lasteaeda lapse
puudumisest vastavalt lasteaia kodukorrale ehk kella üheksaks hommikul.
Kui lapsevanem lasteaeda puudumisest õigeaegselt ei teavita, tuleb tal tasuda päeva toiduraha.
Nii iga päeva eest, mil puudumise kohta pole eelnevalt (hiljemalt sama päeva hommikul kella
üheksaks) teada antud.
Otsustati:
•

kehtestada lapse päeva toidukulu maksumuseks 1.50€, mis on võrdne lasteaia personali
päevase toidukulu maksumusega alates 01.02. 2020

•

kodukord läheb edasisele täiendamisele.

6. Lasteaed Vigri arengukava
Sirje: Visioon ja missioon on praeguses arengukavas samad, mis nad olid Hiiu Valla Lasteaia
ajal. Ma ei tea, kas Kärdla jätab visiooni ja missiooni oma uues arengukavas samaks, aga kui
jätab, siis kas see on lubatud, et kahe lasteaia arengukavas on samasugune missioon ja visioon?
Karin: Seadusega see kuidagi keelatud ei ole, kuid tasub hoolega läbi mõelda, kas on hea teise
lasteaiaga täpselt sama eesmärki kanda. Tulevikule mõeldes oleks võib-olla oluline tuua
visiooni ja missiooni sõnastamisel välja just see, mille poolest Vigri lasteaed teistest erineb.

Sirje: Arengukavasse lisandub tegevusena robootika ring.

Liisa: Nägin, et arengukavas on ühe tegevusena välja toodud ka Vigri tühjade rühmaruumide
rentimine. Kas selleks on juba ka hinnakiri kehtestatud ja seda infot levitatud?
Sirje: Hinnakiri on kehtestatud. Ruumide rent maksab 8€/h. Rentimisvõimaluse infot on
jagatud suuliselt rühmakoosolekutel.
Karin ja Liisa: kindlasti võiks infot ruumide rendi võimaluse kohta ka laiemalt levitada,
näiteks Lasteaed Vigri koduleheküljel, Facebookis infot jagada jne.

Otsustati:
•

arengukava läheb edasisele täiendamisele;

•

info ruumide rentimisvõimaluse osas läheb üles Lasteaed Vigri kodulehele.

7. Muud küsimused
7.1.Alates 23.01. alustab Vigris robootikaring, juhendaja on Tarvo Malk.
Ring toimub igal neljapäeval. Jaanuaris makstakse ringis osalemise eest korra põhiselt 2.50€.
Veebuarist hakkab kehtima kuutasu 10€ lapse kohta. Kuna huvilisi on praegu 15, hakatakse
ringi tegema esialgu kahes osas kell 15.30-16.00 ja 16.00-16.30. Ühes grupis on 5-6aastased,
teises rühmas 4aastased.
7.2. Lasteaed Vigri koduleht.
Sirje: Mis kodulehel peaks veel olema? Kas menüü peaks olema, kui see juba Eliisis ja rühmas
stendil ka on? Praegu on kodulehel dokumendid, pildid, teated, iga kuu sündmused. Lisame ka
ruumide rendi info.
Liisa: Koduleht on oluline reklaami jaoks, et tulevased lapsevanemad saaksid kodulehe kaudu
lasteaiast võimalikult hea kuvandi.
Karin: Menüü osas – kuidas lapsevanematel kõige mugavam on, mida nemad tahavad?
Sirje: Kõigil vanematel on ligipääs Eliisi keskkonda, kus menüü niikuinii üleval on.
7.3.Valverühm suvel 2020.
Karin: Seda, kas ja mis tingimustel valverühma peab avama, ei ole veel selge. Selle üle on
valitsuses palju arutatud, püütud erinevaid lahendusviise leida ja arutelud jätkuvad.
Kui kindel otsus saab vastu võetud, siis saab hakata edasi mõtlema, kuidas igas lasteaias on
olukord kõige parem lahendada.
Sirje: Valverühm nõuab lisaressursse asendustöötajate leidmise näol.
7.4.Eelmise aasta õppevahendite jääk.

Sirje: Teen ettepaneku tõsta jääk summas 633€ sihtsuunitlusega üle käesoleva aasta eelarvesse,
et selle eest parandada õueala atraktsioone.
Kärt: Kas sellest piisab nendeks töödeks?
Sirje. Täies mahus ei piisa, aga alustada saab.
Otsustati:
•

ettepanek kiideti heaks.

7.5.10. veebruari väljasõit Emmastesse.
Sirje: Emmaste Lasteaed Naksitrallid on meid kutsunud 10. veebruaril endale külla, et koos
sõbrapäeva tähistada. Bussi tellimine maksab aga väga palju. Tiit Reiside pakkumine bussile,
kuhu kõik lapsed ja töötajad mahuks, on 180€, aga väljasõitude raha tuleb õppevahendite rahast
ja see tundub liiga suur summa, mida välja käia. Samuti on lastevanematelt keeruline isegi poolt
sellest summast koguda, sest kõik lapsed pole kindlasti sel päeval lasteaias kohal.
Sirje tutvustas ka teisi transpordivõimalusi.

Otsustati:
•

Sirje uurib 22-kohalist koolibussi – selle hinda ja kas seda on võimalik sel päeval
kasutada. Kui on, siis otsustatakse selle kasuks ning lisaks on 1 või 2 töötajat valmis
autodega sõitma, kui peaks bussi istekohtadest puudu jääma. Autoga sõitmiseks on
lasteaial olemas turvatoolid.

Allkirjad:

