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Hoolekogu koosoleku  P R O T O K O L L

HARJUMAA, KOSE VALD, ORU 09.02.2015  nr 2
Algus 17.00        lõpp 18.15

Juhataja: Evelin Hall
Protokollis  Tiina Veeoja
Võtsid osa: Meeli Sõlg, Sandra Suurkask, Kätlin Tulp, Natalja Kolesova, Tiina Veeoja, Evelin
Hall, külalisena Kadri Nurmoja.
Puudus: Aleksandr Apolinsky.

PÄEVAKORD 
1. Lasteaia 2014 aasta eelarve ülevaatlik kokkuvõte. 
2. Loodusrada lasteaia õuealal ja lähiümbruses. 
3. Lasteaia menüü ja toidu-uuring. 
4. Lasteaia riskianalüüsi tutvustamine.
5. Koolitused lapsevanematele ja hoolekogu liikmetele. 
6. Ülevaade arendusmeeskonna tööst. 
7. Ettepanekud, jooksvad küsimused . 

1. KUULATI - Evelin andis ülevaate 2014 aasta eelarve täitmisest, suuremad kulutused:
Summid - uued lauad, toolid, puuduolevad voodid ja kapp. 
Saal - uued pingid. 
Koridor, rühmad - evakuatsiooni valgustid. 
Lasteaia 30. aastapäeva juubel. 
Bürootooted, nõudepesumasinad 2 rühmale.
OTSUSTATI: Kohalolijad võtsid info teadmiseks.

2. KUULATI - Sandra Suurkask. Valmimas on lasteaia õueala ja lähiümbruse  
loodusrajaprojekt. Taotluse esitame keskkonnaprogrammis KIKAS 16ks veebruariks. Iga 
rühma juurde tulevad vaatlispunktid erinrvate looduse teemadega.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.

3. KUULATI - Evelin Hall.Lasteaias menüü muudatused on tingitud vahel toiduainete 
kohaleveo hilinemisega, ka tähtpäevade toiduvalikuga.

KÜSITI - Natalja Miks on vaja teha toidu-uuingut. 
VASTUS - Evelin. Toidu uuring annab võimaluse teada saada laste toidueelistusi ja toite, 
mida lapsed ei armasta süüa.
* Vähem süüakse hommikuti, kuna süüakse kodus. Laste harjumus on hoomikuti lasteaias 
süüa putru või piimasuppi.
* Lastele ei meeldi süüa toorsalateid. 
* Tatraputru ei armastata 
* Suppe süüakse väga hästi. 
* Sõime rühma lapsed ei armasta “tükkidega” toitu. 
* Lapsed vajavad uute toitudega harjutamist, igal nädalal on üks uus toit lasteaia menuus.. 
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* Lapsed ei armasta kala - kilu, heeringa võiet ja peet. 
KÜSIMUS: Kätlin Kus kohast tellitakse lasteaeda toiduained?
 VASTUS: Evelin. Toiduainete tellimine toimub lepinguliste partnerite kaudu ja lähtudes 
toiduainete kvaliteedist, hindadest.

4. KUULATI - Evelin tutvustas Oru lasteaia “Mesimumm” riskianalüüsi. Lasteaia 
riskianalüüs kooskõlastatakse hoolekoguga ja pedagoogilise nõukoguga aprilli kuu 
koosolekutel. 
OTSUSTATI: Evelin saadab hoolekogu liikmetele Oru lasteaia riskianalüüsi ülevaatamiseks 
meili teel.

5. Koolitused lapsevanematele ja hoolekogu liikmetele.
Evelin. Oktoobris toimus koolitus lapsevanematele erivajadusega lastega arvestamisest ja 
toimetulekust nendega. Lektor Tiina Kallavus. Millistel teemadel korraldada koolitusi veel 
lapsevanematele?
KUULATI: Natalja pakkus ise läbi viia koolitust kodukeemia, puhastusvahendid jms meie 
ümbruses, nende mõju inimestele ja keskkonnale.
Sandra pakkus teemaks väikelaste uneaeg.
Evelin. Lasteaia tervisenädalal tuleb lastevanematele loengut pidama hambaarst suu ja 
hammaste hügieenist ning selle mõjust.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks ja koolitustel osalemiseks.

6. KUULATI: Tiina andis ülevaate lasteaia arendusmeeskonna tööst. Arendusmeeskond on 
koos käinud kolmel korral. On analüüsitud lasteaia õppekava osa 1,5-4aastaste laste kohta. On
koostatud lastevanemate rahulolu uuringu küsimustik ja uuring viiakse läbi märtsi kuu teisel 
nädalal.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.

7. Jooksvad küsimused, üritused.
* Lapsevanemad esitavad lasteaia lastele teatrietenduse rahvusvahelisel teatripäeval 27. 
märtsil.
* Märts on teatrikuu ja iga rühm teeb etenduse ise valitud kuupäeval.
* Lasteaia tervisenädal 20 - 24.04.2015 erinevad üritused, Jüripäeva
tõrvikumatk, loeng lastevanematele, personali tervisepäev.
* 20. mai Perepäev - sportlik teema
* 06. mai Emadepäeva tähistamine.
* 27. mai lasteaia piknik koos ranitsapeoga.
* Uusi lapsi võtame vasti 01.09.2015
* Teavitada lapsevanemaid eelnevalt kui rühmas asendab teine õpetaja.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.
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