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Ahjal

Algus: 17.00

Lõpp: 17.45

Koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed:

1. Päikeselillede rühma esindaja – Liisika Ojasaar

2. Päikesejänkude rühma esindaja – Nele Kure

3. Päikesepõnnide rühma esindaja – Vaike Soosaar

4. Päikeselaste rühma esindajad – Mailis Palm

5. Vallavalitsuse esindajad – Koit Nook

6. Ahja maja õpetajate esindaja – Inge Saksing

7. Vastse-Kuuste maja õpetajate esindaja – Kätlin Suun

8. Päikeseliblikate rühma esindaja -  Piret Kozlovski

Koosolekult puudunud hoolekogu liikmed:

Direktor Katrin Peil´i asendab õppealajuhataja Grete Rebanets

Koosoleku juhataja: Vaike Soosaar

Koosoleku protokollija: Mailis Palm

Päevakord:

1. Lasteaia kodukorra kinnitamine

2. Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kinnitamine

3. Direktori ülevaade lasteaia õppe-ja kasvatustegevusest ning majanduslikust seisust

1. Inge Saksing- lapsevanemad eiravad kodukorras punkti lapse puudumise kohta. Lapsevanemad

ei anna teada, kui laps puudub lasteaiast.

Nele Kure - märkas kodukorras kirjavigu, muudatused viiakse sisse. 

Piret  Kozlovski- nakkushaigustest  teavitamine,  kas  saab  olla  kohustuslik?  Paljude

nakkushaigustega saab ka laps lasteaias osaleda.

Piret  Kozlovski- kodukorras mööbli kohta märgitud sõna  väldib, aga võiks vahetada sõna vastu

vähendab.



Kodukord hoolekogu poolt vastu võetud ühehäälselt. Muudatused viiakse kodukorras sisse ja läheb 

kinnitamisele.

2. Lasteaia suvepuhkus

Grete Rebanets: Suvepuhkus kuupäevadeks on 27.06.22-24.07.22.a.

Koit Nook: Valvelasteaiad on Põlvas mitme lasteaia vahel ära jagatud. Kui oleks Ahjal ja Moostes

valvelasteaed, kas siis keegi kasutaks võimalust?

Kätlin Suun: Kuna paljud lapsed ei saa õppeaasta jooksul puhata, siis oleks ainuke võimalus lastel

puhata,  kui  lasteaed  on  kollektiivpuhkusel.  Vanemad  toovad  lapsed  ikka  lasteaeda,  kui  vanem

puhkab. Valvelasteaia jaoks jääks ikka kaks maja, Vastse-Kuuste ja Ahja, Mooste lasteaia jätaks

välja (asukoht kaugel). Võimalusel oleks ikka mõlemad lasteaiad kollektiivpuhkusel.

Kollektiivne  suvepuhkus  hoolekogu  poolt  heaks  kiidetud  ja jääb  kuupäevadega  27.06.22-

24.07.22.a. Edaspidi võetakse arutlusele kollektiivne suvepuhkus, kuna võiks olla ja vanematele

rohkem sobiks.

3. Grete Rebanets: Andis ülevaate majanduslikust olukorrast ja õppe- ja kasvatustööst.

4. Muud küsimused ettepanekud

M. Palm: Kas elektri hinnatõus mõjutab ka lapse kohamaksumust?

Koit Nook: Toiduhinna soodustus kaob ära. 

Koosoleku juhataja Protokollija

Direktori kohusetäitja Grete Rebanets             Mailis Palm

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)


