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Koosoleku juhataja: Piret Valdmaa 

Koosoleku protokollija: Evelyn Lume 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päevakord: 

1.       Majandusaasta aruanne 
2.       Valvelasteaedade töökorraldus 
3.       Hoolekogu tööplaan                                                                                                                                
4.       Jooksvad küsimused 

 

Päevakorrapunkt nr 1 – Majandusaasta aruanne 

Lisa 1 Majandusaasta aruanne 

 

Päevakorrapunkt nr 2 – Valvelasteaedade töökorraldus 

Valvelasteaedade võimalik suvine töögraafik: 

27.06.22 – 22.07.22 – Põlva Lasteaed Mesimumm 

25.07.22 – 05.08.22 – Põlva Lasteaed Lepatriinu 

08.08.22 – 19.08.22 – Põlva Lasteaed Pihlapuu 

Alates 22.08.22 on lasteaiad avatud tavapäraselt. 

RÜHM NIMI 

I sõim Anne Serv 
II sõim Evelyn Lume, asendusliige 
I A Piret Valdmaa 
III A Evelyn Lume 
II B 
II B 

Liisi Kukk 
Moonika Mets, asendusliige 

III B  Kerstin Kütt 
IV B Annika Härma 
Õpetajate esindaja Inge Klade 
KOV esindaja Koit Nook 
Direktor Kätlin Kaljas 



 

 

1. P.Valdmaa – Kas remondi tulek mõjutab valvelasteaia tööd? 

K.Kaljas -  Ajaliselt pole projekteerimine ja hange kindlalt paigas, kuid sellega hakatakse sel 
aastal tegelema. Renoveerimise lõpp võiks olla järgmise aasta lõpus. Valvelasteaiatöö saab 
korraldatud majadega koostöös. 

K.Nook – Sel aastal toimub projekteerimine ja järgmisel aastal on tööde lõpetamine. 

 

2. K.Kütt – Mis kuupäevaks tuleb esitada avaldus lasteaia lõpetamiseks? Need, kes ei soovi 
suvel lasteaeda kasutada? 

K.Kaljas – Lapsevanem saab ise otsustada. Kohalepingu lõpetamiseks on vaja vanema avaldus 
vähemalt 5 kalendripäeva ette teavitamisega. 
 

 

3. L.Kukk – Mis kuupäevaks tuleb esitada valvelasteaia avaldused? 

K.Kaljas – 15.maiks. Esitada otse põhivalvelasteaeda, selleks on Lasteaed Mesimumm. 

 

4. L.Kukk – Kuidas on korraldatud juunikuus lasteaiatöö? Kas on rühmad komplekteeritud või 
toimivad tavapäraselt? 

K.Kaljas – Juunikuu lõpuni ilmselt pole kõik rühmad lahti. Seda seetõttu, et tuleb hakata 
võimaldama õpetajatele puhkuseid. 

 

Otsus: Hoolekogu teeb ettepaneku Põlva Vallavalitsusele, et Põlva Lasteaed Lepatriinu on 
avatud  25.07.22 – 05.08.22. 

 

Päevakorrapunkt nr 3 – Hoolekogu tööplaan 

Hoolekogu arutas punktid läbi.  

1. P.Valdmaa – Orienteerumine võikski jääda. Eelmine aasta toimus perepäeva raames 
Lepatriinu orienteerumine. Sel aastal võiks kaasata ka kogukonda. 

2. K.Kaljas – Kodukohvikute päev on mõttekoht. See nõuab suurt kaasatust vanemate poolt. 
Väikese grupiga tegutsedes läheks keeruliseks. Kohvikute päeval on väga oodatud ka lõpetajate 
rühma vanemate kaasatus. 
 

 

Otsus: Hoolekogu 2022 aasta tööplaan on kinnitatud hoolekogu poolt ühehäälselt 21.02.22. 

 



Päevakorrapunkt nr 4 – Jooksvad küsimused 

 

1. L.Kukk – Kas on teada lõpurühma peo toimumise kuupäev? 

K.Kaljas – Maikuu lõpus, viimasel nädalal. 

 

2. K.Kütt – Millal rakendatakse lasteaia toidupäeva tasu muutus? 

K.Nook – Pool aastat ei rakendata. Muutus tuleb juulis/augustis. 

P.Valdmaa  - Miks ei tõsteta lasteaia kohatasu? Saaks sellelt tulumaksu tagasi. 

K.Kütt – Aga need lapsed, kes suvel lasteaias ei käi, peaksid ka siis suuremat tasu maksma.  

P.Valdmaa – See oli meie rühmas tehtud ettepanek. Kui lapsed käivad nii erinevalt lasteaias 
(on lapsi kes suvel lasteaias ei käi), siis kuidas saab vald enda soovitud summa?   

K.Nook – Raamatupidajatel on olemas oma arvestus. 

 

3. P.Valdmaa – Puudumissüsteem ELIISis. Kui esmaspäeva hommikul on soov panna laps 
puuduma, siis saab alles ülejärgmisest päevast. 

K.Kaljas – Kaks päeva etteteatamist tuleneb kohalepingust. ELIIS on niimoodi paika seatud, 
et saab alates teisest päevast panna laps puuduma, siis ei lisandu ka toidutasu. Köök on 
arvestanud toidukogusega. Saab saata ka õpetajatele sõnum, millal laps puuduma jääb. 

 

4. K.Kaljas – Hea, kui vanemad varakult puudumisest teavitavad. Käesoleval nädalal on 
lühendatud päev, tulemas on koolivaheaeg. 

23.02.22 on lühendatud päev. Lasteaed avatud kella 15:00. 24.02.22 on lasteaed suletud.  

Otsus: Hoolekogu tuletab meelde  vanematele käesoleva nädala lasteaia avamisaegu. 
Palutakse varem puudumine kirja panna.  

Kuna praegu on keerulised ajad, siis direktor püüab anda endast parima, et teavitada 
lapsevanemaid, kui rühmas on asendaja.  

Otsus: Hoolekogu annab rühmadesse teada, et seoses viiruste levikuga võib rühmades olla 
õpetaja asendaja. Kuna praegu on keerulised ajad, siis direktor püüab anda endast parima, et 
teavitada lapsevanemaid, kui rühmas on asendaja.  

 

 

 

Digitaalselt allkirjastatud                                                                      Digitaalselt allkirjastatud 

Hoolekogu esimees                                                                               Protokollija 


