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E-koosoleku algataja: Sten Aus
Protokollis: Evely Vutt
Koosolekust võttis osa: kõikidele hoolekogu põhi- ja asendusliikmetele jagati materjalid
tutvumiseks ning oli võimalik arutleda meililistis.
PÄEVAKORD
1. Tartu lasteaedade hoolekogude koostööseminar
2. Lasteaia majandusaastaaruanne
3. Köögiruumide kontrollkülastus
1. S. Aus jagas infot:
26.02.20 toimub lasteaedade hoolekogude koostööseminar, kus lisaks aasta kokkuvõttele ja
infovahetusele toimub ka üks ettekanne teemal "Lahke haridusruumi loomise võimalused ja
võidud Tallinna Endla lasteaia näitel: "nottimisvaba" õpiruumikultuur õpilasele, perele,
meeskonnale, õpetajatele ja juhtidele". Esineb Grüüne Ott - Tallinna Endla Lasteaia direktor.
Lisainfot ürituse kohta märtsi hoolekogu koosolekul.
2. Direktor jagas 2019. aasta majandusaasta aruande kokkuvõtet:
Eelmisel aastal soetati juurde uut inventari (rühmadesse, kööki jt ruumidesse). Suuremad
väljaminekud õppevahendite arvelt olid suusavarustus 20le lapsele, uued kiiged õuealale, laste
etenduste filmimine, transporditeenus – erinevad õppekäigud, lisaks printimisega seotud kulud
ning kunstivahendid, mängud, raamatud rühmadesse
Kitsaskohad – mitu rühmaruumi vajab remont, lasteaial endal ei ole selliseid vahendeid, lasteaia
parkla – peaks katma killustikuga ja tasandama, seoses parklaga tegi hoolekogu 2019. aasta
kevadel ka Tartu LV pöördumise. Probleemiks on endiselt ka küttesüsteem (amortiseerunud,
seetõttu trepikodades liigniiskus).
2020.a majanduseelarves suuri plaane ei tee. Suvel on plaanis värviparandused (Pardipojad,
Mummud, võimlemissaal). Kevadel on plaanis õueala hinnata ja seejärel teha parandused.
Jätkame rühmades mängupoodide ja nukunurkade uuendamisega ning HITSA-projekti kaasaabil
plaanime muretseda MatataLab robotid (12tk)
3. Hoolekogu liikmetel oli võimalik tutvuda köögiruumide kontrollkülastuse hindamise põhjaliku
protokolliga.
Hindamiskomisjoni liikmed käisid tutvumas lasteaia köögiga, vaatlesid lastele toidu jagamist,
tutvusid menüüdega. Hinnangus toodi välja erinevaid soovitusi ja puudujääke (mittevastavust
seadustega) nii toorainete kasutamisel kui toidu jagamise ning menüü koostamisel.
Hindamiskomisjon ootas 15.01.20 tagasisidet, milliseid muudatusi on lasteaed on toitlustamises
teinud.

Hoolekogu liikmetel oli võimalik lugeda ka direktori vastuskirja, mida on jõutud juba muuta
(hindamas käidi 2019 aasta novembri lõpus).
E. Vutt, küsimusele, kas praeguste parendustegevustega oldi rahul jagas direktor Tartu LV saadud
vastuskirja, mis oli positiivne ning lubati 2020.aasta septembris uuesti menüüd vaadata üle ja
veenduda nende tervislikkuses.
ETTEPANEK: koostada köögiruumide kontrollkülastus kohta väike kokkuvõte (max 1 A4), mida
saaks jagada rühmade meililistides.
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