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PÄEVAKORD
1.  Kokkuvõte 2017 lõpus olnud teemadest: jõulupakk, jõululaat, protokolli
sisu detailid jm
Kuna jõulupakkide osas oli eelmisel aastal väike segadus, siis sel aastal teeb 
hoolekogu lõpliku otsuse sügisel esimesel koosolekul. Eelnevalt uurib iga rühma 
esindaja oma rühma lastevanematelt nende arvamust.
2. Rahuloluküsitluse tulemused (kevad 2017)
Rahuloluküsitluse tulemused olid üsna sarnased Eesti keskmisele, üllatusi eriti 
polnud. Tunti huvi lasteaia lahtiolekuaegade pikendamise vastu. Rahuloluküsitlus on 
koostatud ühtselt kõigile haridusasutustele ning viiakse läbi Haridus- ja 
Teadusministeeriumi poolt koostöös Innovega. Sel kevadel tuleb uus küsitlus, 
tulemused selguvad sügisel 2018. 
3. Muusikaõpetaja otsingud                                                                                          
Jätkuvalt puudub lasteaial muusikaõpetaja, teda asendab õpetaja abi. Uus konkurss 
muusikaõpetaja leidmiseks tuleb suvel ning plaanis on otsingut laiendada.             
4.Volikogu määrus „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord”                            
Kõik osalejad on määruse läbi lugenud, hoolekogu moodustamise kord ja töökord on 
teada. Alates sellest õppeaastast kasutatakse igal koosolekul osavõtjate lehte, millele 
iga kohalviibija paneb oma allkirja.                                                                                
5. Lasteaia eelarve 2018 ülevaade                                                                                
Eelmisel aastal oli eelarvesse pandud vahendid investeeringuteks, mille eest ehitati 
lasteaia aed. Sel aastal ei lisatud selliseid majanduskulutusi ning ühtegi nn 
investeerimist plaanis ei ole. St ei ole ka vahendeid, et näiteks lasteaia õuealale mõnd 
mänguväljaku atraktsiooni lisaks osta.                                                                            
6. Suvine lahtiolekuaeg                                                                                                  
25. juunist kuni 5. augustini on lasteaial kollektiivpuhkus. Enne ja pärast seda 
töötavad kõik rühmad eraldi, liitrühmi pole.                                                                  
7. Huviringid                                                                                                                  
Huviringe on hetkel 3: spordiring, meisterdamisring ja inglise keel. Kuna viimane on 
ainult Pokudele, on selles ringis osalejaid vähe. Hoolekogu küsimus varasemast 
koosolekust oli, kas on põhjuseid, mille muutmisele saab kaasa aidata, et rohkem 
lapsi käiks huviringides.                                                                                                  
8. Koolitused õpetajatele, lastele, vanematele                                                             
Lastevanematele on Innove koolituste kohta infot jagatud. Kel huvi ja vajadus, saab 
koolitustest osa võtta.                                                                                                      
9. Mahetoidu töögrupp                                                                                                  
Mahetoidu töögrupi eestvedajaks on hoolekogu esinaine ja tema poolt ettepanek: 
kaasata sellesse projekti ka teised piirkonna lasteaiad (Lohusuu, Tiheda, Mustvee, 



Voore, Torma), et tekiks tootjate jaoks tarneahel, tänu millele tuleks tooraine hind 
soodsam. Projekt peaks olema suurem ning vajaks kindlasti rahastust.                          
10. Lasteaia õueala                                                                                                         
Et lasteaia õueala mitmekülgsemaks muuta, on plaanis korraldada heategevuslik 
üritus ning ühendada see perepäevaga, mis toimub igal aastal lastekaitsepäeval         
1. juunil. Ürituse eesmärgiks on koguda sügiseks nii palju raha, et oleks võimalik 
mänguväljakule uus atraktsioon saada. 


