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4. Info
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
KUULATI:
K. Rinaldo: Kas keegi soovib ise end välja pakkuda? Vabatahtlike puudumisel tegi ettepaneku,
et esimees võiks olla Maiko Kallus. Kõik poolt.
Aseesimeheks pakuti välja Norman Peks. Kõik poolt.
OTSUSTATI:
1.1. Valida hoolekogu esimeheks Maiko Kallus.
1.2. Valida hoolekogu aseesimeheks Norman Peks.
2. Lasteaia 2021/2022 õa tegevuskava kooskõlastamine
KUULATI:
K. Rinaldo: Kas kõik on tutvunud? Ettepanekuid ei tulnud. Ei hakka üle lugema vaid asume
kohe hääletama.
OTSUSTATI:
2.1. Lugeda lasteaia 2021/2022 õa tegevuskava kooskõlastatuks.
3. Lasteaia 2022. a eelarve projekti tutvustamine
KUULATI:
K. Rinaldo: Tutvustan lasteaia 2022. a eelarvet (lisatud). Küsisime juurde 0,25 kohta logopeedi.
Loodame, et antakse. Meie maja erirühma logopeed oli muidu nõus. Tegelikult oleme õnnelikud,

et meie lasteaed on tugiteenustega kaetud. Seda ei saa öelda väga paljud teised lasteaiad ega
koolid.
Suurematest investeeringutest. Vahetame köögis oleva 35aastase elektrilise praepanni uue vastu.
Samuti ostame kööki uue suure külmkapi.
Nublude rühma WC-s vahetame ühe kraanikausi laste WC-poti vastu. Hetkel on seal vaid üks
statsionaarne laste pott.
Rühma ustele tulevad automaatsed sulgurid, sest tulekahju puhkedes peavad uksed sulguma aga
hetkel peab õpetaja abi jätma need konksuga lahti, et toiduga sisse pääseda.
TommyPlay käis meie mänguväljakut kontrollimas ja tegi selle kohta akti. osa atraktsioone saab
remontida aga osa tuleb välja vahetada. Õnneks saame kasutada osasid võrke, liumägesid jne.
Lisaks soovime paigaldada tasakaaluraja, mis aitab kaasa liikumistundide mitmekesistamisele.
Rääkisime hiljuti kiikede alla turvamattide paigaldamisest, see tegevus on nüüd plaanidest maha
võetud. Sellele kuluva raha eest saame soetada mõne uue atraktsiooni. Saame ka edaspidi liivaga
hakkama.
Plaanime teha nelja rühma sanitaarremondi ja vahetada järjest välja rulood.
M. Kallus: Rulood peaks olema fooliumiga. See peegeldab soojust tagasi. Meil ju konditsioneeri
ei ole.
M. Mägi: Olen sama meelt.
N. Peks: Ilma konditsioneerita võiksid kindlasti fooliumiga rulood olla.
4. Info
KUULATI:
K. Rinaldo: Meie lasteaias käib hetkel 222 last.
M. Mägi: Kas keegi on hetkel koha ootel?
K. Rinaldo: Momendil ei ole. Oktoobris tekib osadel lastel koha saamise õigus. Tasandusrühma
soovib üks laps tulla aga seal on kohad täis.
M. Krimses: Kas need pisikesed lähevad siis vanemasse rühma?
K. Rinaldo: Jah, lapsevanema nõusolekul.
Saime õppeköögi jaoks projekti kaudu toetuse. Oleme seda väga kaua oodanud.
Reedel oli lastel kompostivedu.
Sipsikud teevad tühjaks jäänud peenras katset. Nad matsid sinna pappkarbi, plastpudeli ja õuna
ning vaatavad, mis neist kevadeks saanud on.
Meil on mitmed rühmad olnud lihtsustatud karantiinis. Kui võimalik ärge sisenege majja. Palun
see info oma rühma vanematele ka edasi anda. Osa vanemaid käib hetkel välisjalanõudes läbi
maja maske peas ei ole. Ma saan aru, et see on hästi mugav aga palun seda siiski mitte teha.
M. Krimses: Murekohaks on ikka laste õueajal WC kasutamine.
K. Rinaldo: Sellest on olnud juttu aga saame hakkama. Ei hakka selle jaoks tualetti rentima.
T. Orav: Kas lapsed jäävad siis üksi, kui õpetaja ühe lapsega WCsse läheb?
K. Rinaldo: Ei jää. Teine õpetaja valvab kui on tarvis minna.
V. Gerne: Rõõmuraasude lapsevanemad värvisid oma platsi kiigepostid ära. Kui keegi teine
soovib ka aidata, siis olen lahkelt nõus värve ja pintsleid jagama. Andke vaid oma soovist teada.
E. Käosaar: Varsti on taas talv ja välisuste ees olevad plaadid lähevad väga libedaks. Mida
sellega ette saaks võtta?
M. Kallus: Saaks panna maha libisemiskindla teibi ribad.
K. Rinaldo: Hea ettepanek. Kus seda osta saaks?
N. Peks: Laomaailmas on parim valik.
K. Rinaldo: Kui rohkem küsimusi ei ole on tänaseks kõik.
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