
Võnnu Lasteaed Värvuke hoolekogu koosoleku protokoll

1. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 10.10.2022 lasteaia saalis
2. Koosoleku algus ja lõpu aeg: 17:30 - 19.30
3. Koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi:

Juhataja Piret Saar
Protokollija Kerri Gertrud Mikli

4. Koosolekul osalesid:
Piret Saar
Triinu Tsirna
Kerri Gertrud Mikli
Mari-Liisa Parder
Kati Küngas
Kersti Rüütli
Kaisa Vahtla

5. Kinnitatud päevakord
5.1. Hoolekogu koosseis 2022/23 õa ja hoolekogu esinaise valimine

Hoolekogu esinaiseks valiti Triinu Tsirna.
Kõik kohalolijad olid poolt, vastuhääli ei olnud.
Hoolekogu aseesinaiseks valiti Kerri Gertrud Mikli.
Kõik kohalolijad olid poolt, vastuhääli ei olnud.

5.2. Toiduraha hinnatõus
Seoses üldise hinnatõusuga tegi direktori kt ettepaneku toiduraha tõstmiseks.
Hoolekogu kinnitas uue toiduraha:
Mesimummides, Lepatriinudes ja Siilikestes (liitrühmades) 2.00 eurot/päev
Oravakestes (sõimerühmas) 1.80 eurot/päev.

Summad toidukordade lõikes:
hommik: 0.40 € (sõimerühmas 0.35 €)
lõuna: 1.10 € (sõimerühmas 1.05 €)
õhtuoode: 0.50 € (sõimerühmas 0.40 €)
Kokku: 2.00 € (sõimerühmas 1.80 €)

Uus toiduraha rakendub tagasiulatuvalt 1. oktoobrist.

5.3. Eelarve 2022. aasta eelnõu tutvustus
● 5. rühma renoveerimine.
● Lasteaia piirdeaia renoveerimine
● Lasteaia põrandate vahatamine
● Lasteaia personali koolitused.
● Interaktiivse tahvli ostmine lasteaiale.

5.4. Ülevaade hoolekogu ettepanekutest ja nende täitmisest õa 2021/22
● Töötajad läbisid tervisekontrolli.
● Lasteaia tagumise värava lukustussüsteem ja kalde parendamine.



● Lasteaia esise jalgvärava lukustussüsteem.
○ Direktori kt uurib, kas koos piirdeaia renoveerimisega saab paigaldada

kõrgema värava.
● Eelmisest aastast jäi õhku küsimus, kas ja kuidas eristatakse sööklas lasteaia sööki

ja kooli sööki (rahastus on erinevatest allikatest). Valla esindaja sõnul tellitakse kogu
kaup koos ja jagatakse proportsionaalselt.

● Lasteaed kasutab Võnnu Keskkooli staadionit.
● Eelmisel aastal oli mure parklaga - seal parkisid rekkad ning lapsevanematel ei olnud

võimalik oma autosid lasteaia juurde parkida. Parkla juurde paigaldati keelumärk.
● Kasutusele on võetud rühma telefonid.
● Mänguväljakut on uuendatud.
● Kevadel toimusid lasteaia hoovis talgud.
● Teostati katuse remont.

5.5. Võnnu Lasteaed Värvuke õppekava arutelu ja ettepanekud muudatuste
sisseviimiseks

Ettepanek päevakavas söögiaegade muutuseks .
Sügisest on muudetud kaks rühma liitrühmadeks, kus on koos erivanuselised lapsed ning sellest
tulenevalt on esile kerkinud vajadus teha söögiaegades muudatus.
Hommikusöök 8.30-9.00 (kõik rühmad).
Lõunasöök 11.50-12.20 (Siilikeste ja Oravakeste rühm), 12.00-12.30 (Mesimummide ja
Lepatriinude rühm)
Oode 15.30-16.00 (kõik rühmad).
Oravakeste rühm sööb kõik toidukorrad oma rühmas.
Hoolekogu kinnitab ettepaneku.

6. Kohal algatatud teemad
6.1. Toitlustus

Kuidas käib menüü koostamine ning kes seda kontrollib? Riik on andnud soovitused lasteaia
menüü koostamiseks, kuid praegune menüü seda ei järgi. Hetkel on menüü paikapanemine
Võnnu Keskkooli haldusalas. Valla esindaja lubas asja uurida ning annab vastuse järgmisel
hoolekogu koosolekul.
Menüü koostamisse võiks kaasata toitumisspetsialisti, kes aitab menüü üle vaadata ja
analüüsida.
On tulemas ka koosolek lasteaia direktori kt ning Võnnu Keskkooli esindajatega.

6.2. PRIA rahad
Koostöös PRIAga on võimalik osta köögitarvikuid/köögimasinaid, käia taludes külas, et
näha, kus ja kuidas toitu valmistatakse.

6.3. Mänguväljakud
Uuriti, kas on võimalik lasteaia taha paigaldada väikelaste kiik. Mänguväljakule paigaldati
pesakiik, mida on mugav kasutada nii väikestel kui ka suurematel.
Siilikeste rühma juures oleval ronimisatraktsioonile on vaja tühjale kohale plaati. Ootame
plaadi valmimist ja paigaldamist.

6.4. Liiklus hooldekodu ja lasteaia vahel



Muret tekitavad autode suured kiirused lasteaia ümber. Lasteaia ja kooli vahele on
paigaldatud lamav politseinik, kuid hooldekodu poolt tulevad autod endiselt suure hooga.
Uurime vallalt võimalusi, kuidas liiklust reguleerida. Ideed: kiirusepiirang, lamav politseinik,
ülekäigurada.

6.5. Lõunauni
Osad koolieelikud ei vaja enam (või igapäevaselt) lõunaund. Arutasime, kas on võimalik
pakkuda vaikseid tegevusi nendele, kes ei maga. Ideena käidi välja, et voodisse lähevad
ikkagi kõik, kuid kui poole tunni jooksul und ei tule, võib minna teise ruumi tingimusel, et seal
ollakse vaikselt.
Direktori kt arutleb teema üle ka õpetajatega. Kokkulepped tuleb teha lapsevanema, lapse ja
õpetaja vahel.

6.6. Mihklipäevalaat
Küpsetised läksid väga hästi. Järgmistel aastatel võiks rohkem rõhku panna just
küpsetistele.

6.7. Ujumine
Põlvas ujumas käimise variant on ära langenud. Uurime ujumise trennide võimalust Aurast.

6.8. Muusikaring
On plaanis alustada ka muusikaringiga, kuid hetkel on toimumise aeg lahtine.

6.9. Eelkool
Kas eelkool võiks alustada juba sügisest?
Lasteaia direktori kt suhtleb sellel teemal Võnnu Keskkooli direktoriga.

6.10. Logopeed ja eripedagoog
Lasteaias on logopeedi ja eripedagoogi kohad täitmata.

Triinu Tsirna Kerri Gertrud Mikli
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/


