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HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 

 

Koeru                                                                                                              4. oktoober 2018 

 

Algus kell 16.15, lõpp 18.00 

 

Osavõtjad: Rühmade esindajad Maret Kool, Sigrid Saar, Kadi Tamp, Meeli Kirja, Gare 

Karumaa, Silja Flink, valla esindaja Toomas Tammik, õpetajate esindaja Eha Kruusalu ja 

direktor Anu Kangur. 

Puudus: Keio Kustavus 

PÄEVAKORD 

1. Protokollija valimine 

2. Hoolekogu töökava kinnitamine 

3. Haridusministeeriumi ja Innove rahuloluküsitluse tagasiside 

4. Ülevaade lasteaia majandamisest ja uue eelarve tutvustamine 

5. Toiduraha maksumuse ülevaatamine 

6. Info  

KUULATI 

1. Protokollija valimine 

2. Lasteaia direktor Anu Kangur tegi ettepaneku järgmiseks kokkusaamiseks detsembris. 

Arutlusele tuleks lasteaia suvine lahtiolek ja järgmise aasta eelarve.  

3. 2018. aasta mais-juunis viis SA Innove kõikides lasteaedades läbi riiklikud 

rahuloluküsitlused. Küsitlustes olid oodatud osalema kõik lapsevanemad ja õpetajad 

(sh abiõpetajad ja õpetaja abid). Tagasisideraportis on eraldi peatükkidena välja 

toodud iga sihtrühma vastused, milline sihtrühm Koeru lasteaiast küsitlustele vastasid. 

Raportis on läbivalt lasteaia tulemusi (nii õpetajate kui ka lapsevanemate hinnanguid) 

kõrvutatud vastava sihtrühma riigi keskmise tulemusega, mis võimaldab jälgida, 

millistel teemadel ja kuivõrd Koeru lasteaia hinnangud üldisest pildist erinevad. 



Rahuloluküsitlus on vanematele ja töötajatele  kättesaadav ELIIS dokumentides ja 

lasteaia kodulehel. 

4. Direktor Anu Kangur tutvustas personalikoosseisu ja taotlust, mille ta esitas 

vallavalitsusele. Uuest eelarveaastast taotles Koeru Lasteaed juurde 1,0 õpetaja 

ametikohta 2018/2019 õppeaastal. Kõik kohad lasteaias on täidetud. 

 

Toidukulu maksumus on 1.21 eurot. 7. juunil toimunud hoolekogus tegi 

majandusalajuhataja põhjaliku ettekande toitlustamisest lasteaias ja sealhulgas tõi 

välja toiduainete kallinemise protsentuaalselt.  

Hoolekogu liikmed olid ühehäälselt nõus, et lapsevanem hakkab uuest 

eelarveaastast maksma 1.50 toidupäeva eest, millest  

 hommikusöök on 31%    0,47 € 

 lõunasöök 50%   0,75 € 

 oode 19%    0,28 € 

Tõus vanemale on 0,44 eurosenti. Kuus maksab vanem 9,68 eurot rohkem.  

5. Direktor selgitas, et Vao maja õuealalt on vajalik kahe puu langetamine. 

Direktor tutvustas hoolekogu pöördumist vallavalitsusele seoses ühe rühmakomplekti 

juurde ehitamiseks. 

OTSUSTATI 

1.  Protokollijaks valiti Sigrid Saar. 

2. Kinnitada hoolekogu 2018/2019 töökava. 

3. Tõsta  alates 1. jaanuarist 2019 toidukulu päevamaksumus 1,50 eurole. 

4. Vao lasteaia õuepealt eemaldada kaks ohtlikku puud. 

5. Pöörduda uuesti vallavalitsuse poole seoses  Sinilille rühma rühmaruumi ruutmeetrite 

mittevastavusega nõuetele. Asuda koos piirkonnajuhiga ette valmistama 

lähteülesannet nõuetekohase rühmaruumi projekteerimiseks. 

 

 

Anu Kangur                                                                                              Sigrid Saar 

Koosoleku juhataja                                                                 protokollija 

 

 


