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Koosoleku juhataja Kaie Tammiku ettepanekul otsustati teha päevakorras muudatused:  lisada 

päevakorda punktid laste arvu suurendamisest rühmades ja hoolekogu esindaja valimisest 

lasteaiaõpetaja konkursi komisjoni. Kinnitati uus päevakord: 

  

1. Õppeaasta kokkuvõte 

2. Laste arvu suurendamine rühmades 

3. Hoolekogu esindaja valimine lasteaiaõpetaja konkursi komisjoni 

4. Lasteaia õueala projekteerimine 

5. Hoolekogu töö kokkuvõte 

6. Muud küsimused 

 

1.  Õppeaasta kokkuvõte 

KUULATI: lasteaia direktori Kaie Tammiku ülevaadet 2015/2016 õppeaasta kohta 

(koostatud kümme uut dokumenti, loodud kaks meeskonda, läbitud personalikoolitused, 

sooritatud õppereisid, tehtud koostööd Võru Instituudi ja kooliga, renoveeritud hooneosa). 

Õppe-kasvatustööst andis ülevaate Liia Laanekivi. 

OTSUS: võtta info teadmiseks. 

 

2. Laste arvu suurendamine rühmades 

KUULATI: lasteaia direktori Kaie Tammiku põhjendusi vajadusest suurendada laste arvu 

aiarühmades, kuna järjekorras on rohkem lapsi. Samas on ruum ja võimalused piiratud. 

OTSUS: teha vallavalitsusele ettepanek suurendada laste arvu lasteaia aiarühmades 24 

lapseni mõlemas rühmas. 



 

3. Hoolekogu esindaja valimine lasteaiaõpetaja konkursi komisjoni 

OTSUS: valida hoolekogu esindajaks lasteaiaõpetaja konkursi komisjoni Vaido Ermel. 

 

 

4.  Lasteaia õueala projekteerimine 

KUULATI: lasteaia direktori Kaie Tammiku infot projekteerimisfirmadelt saadud pakkumiste 

kohta. Arutleti vajaduse ja võimaluste üle. Praegune õueala ei vasta enam tervisekaitse 

nõuetele, pole turvaline (pole täies ulatuses aiaga ümbritsetud), atraktsioonid on vanad, 

vajavad  pidevalt remontimist ning kui parandamine pole enam võimalik, siis on neid ka 

eemaldatud. Lasteaed vajab kaasaegset lastesõbralikku tervisekaitse- ja turvanõuetele vastavat 

õueala.  

OTSUS: lasteaia direktoril Kaie Tammikul teha vallavalitsusele taotlus võtta lasteaia õueala 

projekteerimine valla arengukavasse. 

 

6. Muud küsimused 

 6.1 Asendusbussidega seotud probleemid 

On juhtunud, et asendusbussi korral on lapsed bussist maha jäänud, kuna võõras juht ei tea, 

kus nad bussi peale tulevad. Tuleks leida viis lapsevanemate teavitamiseks asendusbussist. 

OTSUS: võtta info teadmiseks ning arutleda selle üle edaspidi. 
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