Kabala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll 02.03.2020
Algus kell: 18.00
Lõpp kell: 19.20
Juhatas hoolekogu esimees Kübe Rahkema
Protokollis Anu Vendelin
Osalesid:
1. Kaidi Kalf- Lustilapse aiarühma lastevanemate esindaja
2. Ave Leht- põhikooli lastevanemate esindaja
3. Anne Kalf- Rapla vallavolikogu esindaja
4. Kübe Rahkema- vilistlaste esindaja
5. Eneli Kustassoo- põhikooli lastevanemate esindaja
6. Artur Roosvalt- Jõmmu aiarühma lastevanemate esindaja
7. Helen Siniallik- lasteaiaõpetajate esindaja
8. Tauri Tuhkanen- Lepatriinu aiarühma lastevanemate esindaja
9. Anu Vendelin- põhikooli õpetajate esindaja
Puudusid:
1. Eha Müürisepp- põhikooli lastevanemate esindaja
2. Eleri Rahuoja- õpilasesinduse esindaja
3. Maris Rätsep- Muumi aiarühma lastevanemate esindaja
4. Tiit Toome- kooli toetavate organisatsioonide esindaja
Külalisena osales:
1. Margo Hussar- Kabala Lasteaia- Põhikooli direktor
Päevakord:
1. Kabala Lasteaed-Põhikooli kodukorra muutmise kinnitamine.
2. Info
1. Direktor Margo Hussar tutvustas kooli kodukorra eelnõud, hoolekogu liikmete
ettepanekul otsustati muuta sõnastust punktis VIII, millesse lisati tunnist vabastamise
kriteeriumid lisaks puudumistele ja hilinemistele. Punktis X muudeti tiitleid puudutav punkt
üldsõnalisemaks, mis võimaldab tulevikus välja anda uusi tiitleid.
Otsustati kinnitada uus kodukord.
2. Info direktorilt.
Märtsikuu alguse seisuga on Kabala Lasteaed-Põhikoolis nelja lasteaiarühma peale kokku 52 last ja
üheksa klassi peale kokku 65 õpilast.
Ringitegevus. Taotlesime huvihariduse rahastusest vahendeid kaheksale ringile ja rahastuse said
neist kuus projekti. Tänase seisuga on meil 11 oma eelarves tegutsevat ringi, lisaks kasutatakse meie
ruume võrkpallitrenni ja tänavatantsu ringideks. Igatahes ringide mitmekesisus on meil väga hea.
Kabala koolimaja praegune hoone saab käesoleval aastal 30 aastaseks. Seoses sellega toimub ka
26.09.2020 vilistlaste kokkutulek. Info on kooli kodulehel ja FB- lehel üleval. Täpne päevakava
selgub alles- kui üldine algus on kontsert-aktusega kell 17.00 ja lõpp on öösel kell 01.00.

Lasteaia toiduraha maksumusest. Toidukulu päevamaksumus Kabala Lasteaed-Põhikooli lasteaias
on alates 01.05.2018 1,60 eurot. Selleks andis hoolekogu oma 03.05.2018 koosolekul ka nõusoleku.
Rapla Vallavalitsus kehtestas 25.02.2020 koosolekul oma 3. juuni 2019 a. määruse nr. 23 "Lapse
koolieelse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord Rapla
vallas" muudatuse nr. 7. Seal on sõnastuses nii:
§ 4. Lasteaia tasu maksmine
(32) Lasteaia direktori käskkirja alusel võib:
1) toidukulu päevamaksumust vähendada ühe või kahe toidukorra võrra, kui lapsevanem taotleb
toidukorrast vabastust minimaalselt üheks kalendrikuuks või lapse lasteasutuse päevakavaga
harjutamise ajaks;
2) toidukulu päevamaksumusest vabastada, kui lapsevanem taotleb vabastust arstitõendi alusel,
mille kohaselt on lapsel lasteaiatoidule vastunäidustused.
Seoses sellega andsin 02.03.2020 välja direktori käskkirja nr 1-3/44 "Toidupäeva maksumuse
jagunemisest", kus päevamaksumus jäi varasemalt hoolekogu poolt lubatud summas 1,60 eurot,
kuid alates 02. märtsist 2020 jaguneb toidupäeva maksumus toidukordadeks järgnevalt, et
hommikusöök on 0,40 eurot, lõuna on 0,80 eurot ning oode 0,40 eurot.
Hoolekogu nõustus ja võttis kogu info teadmiseks.
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