
 Võnnu Lasteaed Värvuke hoolekogu koosoleku protokoll

1. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 15.02.2022 veebikeskkonnas

2. Koosoleku algus ja lõpu aeg: algusega kell 17:30 lõpp 19.00

3. Koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi:

Juhataja Piret Saar

Protokollija Moonika Otsa

4. Koosolekul osalesid: 

Piret Saar
Kaidy Burm
Mari Saar
Triinu Tsirna
Kaisa Vahtla
Keteli Olevi
Moonika Otsa

5. Kinnitatud päevakord:

 5.1  Tugispetsialisti ametikoht ja selle täitmine: 

•  Logopeedi ametikoht 1.0 kohta ja eripedagoogi koht. 

•  Konkursid on välja kuulutatud mõlemale ametikohale.

  5.2  Eelkool: 

• Alates 10. märtsist 2022  algab eelkool Võnnu keskkoolis. 

• Osalevad Lepatriinude rühma lapsed, kes lähevad kooli sügisel 2022.

5.3  Lepatriinude rühma remont: 

• On arvestatud selle aasta eelarvesse

• remont algab juunist juulist

• hange rühma remontiva ettevõtte leidmiseks kuulutatakse välja Kastre valla poolt aprillis 
või mais 2022. 

   5.4  Suvine töökorraldus lasteaias-valverühm

• Sooviavaldusi oli  kokku 7 lapse osas, aga kui tuli info, et rühma ei avata Võnnus, siis jäi 
soovijaid järgi 5.

•  Esialgsete plaanide järgi avatakse valverühm Roiu lasteaias. 



  5.5  Võnnu keskkooli spordisaali kasutamine

• Võnnu keskkooli saali kasutavad Lepatriinude rühma lapsed. 

• Kokkulepe selles osas on kooli direktoriga saavutatud. 

• Koosoleku toimumise hetkeks on saalis käimised peatatud kuniks viirusega seotud olukord 
on muutunud stabiilsemaks.  

  5.6  Koostöö PRIAGA

• Heakskiidu taotluse esitamine, et saaks PRIA poolt toetust. 

• Oodatakse meetmete avanemist, et saaks toetust taotlema hakata. 

• Soov soetada blender. 

 5.7  Kodukord ja lasteaia arve tasumise tähtaeg

• Märtsi 2022 volikogus saaks kinnitatud uued kuupäevad lasteaia arvete tasumiseks. 

• Kui kuupäevad saavad kinnitatud, siis peab vastava muudatuse tegema ka lastaia 
kodukorras. 

5.8   Jooksvad küsimused ja info

• Tagumine värav. 

• Värava avanemine valele poolele. 

• Kõnnitee kalle mis ei võimalda segamatult liikuda nt kui tulla lapsevankriga lastaeda. 

• Võimaluse korral võiks värav avaneda teisipidi. 

5.9   Lapsevanemad küsivad:

• Kuidas toimub rühmades desinfitseerimine võttes arvesse kõhuviiruste levikut lasteaias?

• Kõhuviirused 2021/2022 õppeaastal ei ole vaid Võnnu lasteaia mure. 

• Kord nädalas desinfitseeritakse mänguasjad.   

• Igapäevaeselt tolmu võtmine, märgpesu pindadele. 

• Hommikul desinfitseeritakse lauad, wc pesu kord päevas.

• Kooli kööki kontrollitakse pidevalt, et välistada sealt tulenev võimalus kõhuviiruste levikuks
ja tagada toidu kvaliteet. 

• Võimalusel kaasta ka Võnnu Keskkooli köögi esindaja lasteaia järgmisele hoolekogu 
koosolekule, et saaksime arutada menüüga seonuvaid küsimusi. 

• Lasteaia töötajatest on kokku pandud tervisemeeskond. 



• Lasteaia menüü ülevaatamine ja märgmete tegemine sesoses toitlustamisega. 

Hoolekogu protokollija Moonika Otsa

(allkirjastanud digitaalselt)

Hoolekogu esimees Triinu Tsirna

(allkirjastanud digitaalselt)


