
 

KOERU LASTEAED PÄIKESERATAS 
 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU 

 

PROTOKOLL nr 3   

 Koeru          16. jaanuar 2018  

Algus kell 16.30, lõpp kell 17.35 

Osavõtjad : Rühmade esindajad Maret Kool, Kadi Tamp, Meeli Aedmäe, Silja Flink, Keio 

Kustavus, Sigrid Saar, Gare Karumaa, õpetajate esindaja Kristel Grauberg, direktor Anu 

Kangur. 

 PÄEVAKORD: 

1. Lasteaia sulgemine suveperioodil – A. Kangur 

2. Info 

KUULATI: 

1. Lasteaia sulgemine suveperioodil – A. Kangur 

Direktor Anu Kangur tegi kokkuvõtte lastevanemate küsitluse tagasisidest. Küsitluses sooviti 

teada kuidas lapsed käivad suvekuudel (juuni, juuli, august) lasteaias. Selleks, et saaks 

lasteaia töötajate puhkuseid planeerida ja toitlustamist korraldada on oluline teada laste 

arvusid suvekuudel. Lapsevanemate (nii Vao kui Koeru maja) märgitud andmete põhjal saab 

hetkel väita, et lasteaiakohta kasutaks joonisel näidatud ajavahemikel kõige rohkem lapsi 

juuni alguses ning laste arv kasvab jälle augusti teises pooles.  

  



 

 

Joonis 1. Laste arv suvekuudel 

Küsitluse tulemusena selgus, et 23.-31. juulini soovis lasteaia teenust 7 last.  

Võrdluseks võib tuua 2017. aastal samal ajal oli juulikuus oli kirja pandud 25 last aga kohal 

käis 5-6 last. Toidukogused on planeeritud ja toodud sellisele hulgale lastele.  

Õpetajate puhkus on 42 päeva ja assistentide ja õpetaja abi puhkus 28 päeva. Abipersonalil ja 

kokkadel on samamoodi 28 päeva puhkust. Vao maja sulgeksime lastele juba 18. juunist ja 

avaksime uuesti 21. augustil. Kõikidel kes soovivad lasteaias käia on võimalus tuua Koeru 

majja lapsed. Nii on ka eelnevatel aastatel olnud. A. Kangur tegi hoolekogule ettepaneku 

kaaluda Koeru maja sulgemist kollektiivpuhkuseks 1. juuli – 31. juuli 2018 ja Vao maja 18. 

juuni – 20. august 2018. 

Hoolekogu esimees K. Kustavus: Teen ettepaneku hääletada selle poolt, et Koeru Lasteaed 

Päikeseratas Koeru maja sulgeda kollektiivpuhkuseks 1. juuli – 31. juuli 2018 ja Vao maja 

sulgeda suvepuhkuseks 18. juuni – 20. august 2018. a. 

Hääletamise tulemus: poolt oli 8 hoolekogu liiget, erapooletuid ei olnud, vastu ei olnud 

ühtegi liiget. 

KUULATI 

2. Informatsioon 
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Kohakasutamine suvekuudel (juuni, juuli, august 2018) 



Direktor A. Kangur juhtis tähelepanu, et toidusoodustused lõppesid 31. detsembri seisuga 

ära. Nüüd peaks uued küsitlused tegema, et saada teada, palju on neid peresid kes vajaksid 

toiduraha maksmisel abi. Veebruari alguseks peaks andmed olema teada.  

A. Kangur näitas hoolekogu liikmetele uut kombiahju mis sai aasta lõpus muretsetud, 

pesupesemisruumi uus pesukapp ja Vao majja nõudepesumasin mis lähiajal ära ühendatakse. 

Infoks niipalju, et Koeru lasteaial on 20. veebruaril 45. sünnipäev. Kutsed saadetakse peagi 

laiali. Kontsert toimub Koeru kultuurimajas, peale kontserti pidulik vastuvõtt ja õnnitlemine.  

Otsused: 

1. Sulgeda Koeru Lasteaed Päikeseratas Koeru maja kollektiivpuhkuseks 1. juuli – 31. juuli 

2018.a 

2. Sulgeda Koeru Lasteaed Päikeseratas Vao maja 18. juuni – 20. august 2018.a 

3. Selgitada jaanuarikuu jooksul välja toidurahasoodustuse vajadused lapsevanemate käest. 

 

 

 

Kristel Grauberg       K. Kustavus 

Protokollija        Hoolekogu esimees 


