LASTEVANEMATE KOOSOLEKU JÕMMU RÜHMA PROTOKOLL
Kabala

30. september 2021

Algus kell 17.30, lõpp 19.00
Protokollija: Eha Müürisepp
Osavõtjad: Osavõtjate nimekiri eraldi dokumendina.
1.KUULATI:
Direktor Pille Lille
Haiged lapsed ei ole lasteaeda lubatud. Kui päevapeale ilmneb, et laps on jäänud haigeks
on õpetajal kohustus sellest teavitada lapsevanemat ning viimane peab esimesel
võimalusel tulema lapsele lasteaeda järgi.
Huvitegevused. Hetkel toimub lasteaia väline huvitegevus vaid Lipa rühmas.
Lastevanematele saadetakse välja küsitlus, millist huviringi nad sooviksid Jõmmu rühma.
Lasteaia õpetajatele toimub iga kuu esimesel emaspäeval infotund, kus arutatakse
lasteaiaga seonduvaid teemasid.
Direktor lahkus koosolekult kl 18:00.
2.KUULATI JA ARUTLETI:
Lasteaiaõpetaja Helen Karlson
Rühma laste tutvustamine. Palju on lapsi ning kuidas toimub õppetöö rühmas. Millistel
päevadel on millised tegevused.
Lastevanematele mõtlemiseks: lasteaed ootab ideid, mida lastega koos teha või kuhu
minna õppetöö väliselt.
Palun jälgida rühma saabumise kellaaega. Lasteaeda laps tuua vähemalt 8.20
Lasteaia riietest: arvestada, et uus ronimisala on mulla kattega (hetkeline olukord, hiljem
muru) ning laps võib määrida enda riideid. Riietele ja jalanõudele nimed sisse.
Vältida rippuvaid ehteid, sest need on ohtlikud ja võivad katki minna.
Kui laps jääb haigeks siis anda rühma teada, võimalusel täpsustada, mis lapsel viga. Anda
teada ka siis kui tagasi lasteaeda tuleb.
Mänguasjad on rühmas lubatud, kuid paar asja korraga.
Hääletati kas päkapikud hakkavad lasteaias käima. Otsus: Ei hakka. Kõik koosolekul
osalejad hääletasid ei vastuse poolt.
Plaanis kutsuda lasteaeda külla teater. Vanematelt küsitud, kas oma osalus 10 eurot on
neile sobiv. Hääletati: Otsus poolt. Kõik koosolekul osalejad hääletasid poolt.
Tegevuskava lühitutvustus ja info, kust saab jälgida tegevuskava.
Hoolekogu Jõmmu rühma esindajana jätkab Artur Roosvalt.
Rühmaraha. Hääletati. Otsus: 10 eurot. Kõik koosolekul osalenud olid rühmaraha poolt.
Sügisnäitus: alates 4.oktoobrist oodatakse rühma sügisnäituseks erinevaid töid.
Hetkel puudub lasteaias eripedagoog ja logopeed.
Lapsevanemaad sooviksid koolitust lapse kõne arengu kohta. Viia mõte direktorini.
Facebookis avatakse kinnine grupp lapsevanematele infovahetuseks.

Helen Karlson
Koosoleku juhataja

Eha Müürisepp
Koosoleku protokollija

Direktori tähelepanekud, mis on seotud järgmiste punktidega:
1. “Plaanis kutsuda lasteaeda külla teater. Vanematelt küsitud, kas oma osalus 10 eurot on neile sobiv.
Hääletati: Otsus poolt. Kõik koosolekul osalejad hääletasid poolt.”
2. “Rühmaraha. Hääletati. Otsus: 10 eurot. Kõik koosolekul osalenud olid rühmaraha poolt.”
Juhin tähelepanu asjaolule, mis on seotud lastevanematelt õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamiseks
lisaraha kogumisega. See pole seotud huvitegevusega, sest huvitegevus ongi lapsevanema erisoov, mida
saame arvesse võtta ning organiseerida lasteaia lahtioleku ajal ning sellisel juhul lastevanemate
omaosalus on aktsepteeritav. Küll aga ei saa me koguda lastevanematelt lisarahastust õppe- ja kasvatustöö
mitmekesistamise eest. Selline tegevus on vastuolus koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 järgmiste
punktidega:
(1) Lasteasutuse rahastamine toimub:
1) riigieelarve ja valla- või linnaeelarve vahenditest;
11) riigieelarve vahenditest täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud alustel;
2) vanemate poolt kaetavast osast;
3) annetustest.
...
(3) Muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite
kulud) katmine toimub valla- või linnaeelarve vahenditest ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt
vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi
Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
Viimane tähendab, et lapsevanem juba katab lasteaia õppe- ja kasvatustöö tegevuse kulud ning lisaks
vahendite kogumine on sellega vastuolus. Õppe- ja kasvatustööga seotud kulud peame katma lasteaia
eelarvest. Selleks peab olema plaan, et vahendid eelarvesse planeerida.
Huvitegevuse rahastamine võib olla lapsevanema kulul, sest see on õppe- ja kasvatustöö väline tegevus.
Kui lastevanematelt on juba raha (10,00€) kogutud, siis võime hetkel jätta seda hoiule nt huviringi
tegevuse tasustamise eesmärgil. Kui selgub, et ühtegi huviringi ei tule, siis tuleb raha tagastada.

