
 Võnnu Lasteaed Värvuke hoolekogu koosoleku protokoll 

 

 

1. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 20.10.2021 veebikeskkonnas 

 

2. Koosoleku algus ja lõpu aeg: algusega kell 17:30 lõpp 19.30 

 

3. Koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi: 

Juhataja Piret Saar 

Protokollija Moonika Otsa 

 

4. Koosolekul osalesid: 

 

 Piret Saar 

 Kaidy Burm 

 Kerri Gertrud Mikli 

 Triinu Tsirna 

 Mai Mikkelsaar 

 Keteli Olevi 

 Moonika Otsa 

 

 

5.   Kinnitatud päevakord: 

 

5.1.Direktori kt  Piret Saar lühitutvustus 

5.2.Sügisel 2020 algatatud teemad, kuna direktori kt`l puudus juulis 2021 saadetud 

protokoll. 

 

 

6. 2021 aastal 6 töötaja tervisekontrolli uue aasta eelarvest uued õpetajad. 

 

7. Tagumise värava lukustus korras kuid värav avaneb valele poolele ja väravat on keeruline 

kasutada. Avanemise küsimuse peaks  paigaldajaga läbi arutama. 

 

8. Rühmade infovoldikute koostamine, et uutel vanematel oleks sujuvalt võimalik rühma tööga 

tutvuda. Voldik oleks rühmapõhine ja saadetav vanematele meili. Juhul kui meili teel pole 

võimalik, siis paberil. Värsketele vanematele kaasa ankeet, kus oleks küsimused lapse kohta 

ja õpetajal oleks lihtsam tööd organiseerida. 

 

9. Koostatud tervisemeeskond, kes teeb märkmeid toidu kvaliteedi osas kooli köögile. 

Võrreldes varasemaga on toidu kvaliteet muutnud paremaks. Samas jäävad ülesse 

küsimused, et kuidas arvestatakse 7 aastasele ja 1.5 aastasele lapsele samad kogused toitu. 

Ühtlasi jäi vastuseta küsimus, et kui lasteaias maksavad toidu eest vanemad ja koolilaste 

toidu eest tasub riik, siis kuidas hoitakse eelarveline pool lahus kuna toit valmistatakse ühes 

kohas. Valla esindaja ei osanud kommenteerida, et kui suur on koolilapse päevaraha 

toitlustamise osas. 

 

10. Saali ja staadioni kasutamise võimalus koostöös Võnnu Keskkooliga. 

 

11. Ülevaade Oravakeste rühma ja saali remondist. 



 

12. Parkimine Tööstuse tee ääres asuvas parklas. Ajaliselt fikseeritud parkimine parklas, et 

rekkead ei pargiks seda ala kinni ja lapsi aeda toovad vanemad peavad lastega tulema üle tee 

kus sõidab tihti rasketehnika ja veokid. Tööstuse teel ja Karja teel on kiiruse piirang 30 km/h 

kuid sellest kinni ei peeta. Kuna ka lasteaia personaal on näinud liiklus rikkumisi antud alal, 

siis võiks kaaluda tõkendina lamavapolitsei rajamist, sellesse peaks kaasama riikliku 

esindaja kuna  Tööstuse tee kuulub riigile. Lisaks lubati suhelda kohaliku konstaabliga, et 

antud teelõikudel kontrollitaks liiklusohutust. 

 

13. Lepatriinude rühma remont eelarvega 55 000 eurot 2022 aastal. 

 

14. PRIA rahastuse kasutamine lasteaia tegevusse. 

 

15. Viirushaiguste puhul kiirem info liikumine. 

 

16. Rühmatelefonide süsteemi taastamine, et info liikumine õpetajate ja aia vahel oleks lasteaia 

tööaegadel ja õpetajatele jääks alles isiklik aeg. 

 

17. Eliisi kasutus madal. Vanemad kasutavad Eliisis võimalust ja suunavad teavitused meilile. 

Direktori kt lubas uurida Eliisi haldaja käest, et milline on suunamise statistika. 

 

18.  Mardilaat oli taas edukas ning selle traditsiooni jätkamine. 

 

19. Tugispetsialisti leidmine: logopeed, eripedagoog. Rajaleidja tuleku ootamine, et saaks 

fikseeritud struktuuri muutus lasteaias. 

 

20. Hoolekogu esimehe valimine. 

 

 Triinu Tsirna hoolekogu esimees kõik kohalolijad olid poolt vastuhääli ei olnud.   

 

Keteli Olevi aseesimees kõik kohalolijad olid poolt ja ühtegi vastu häält ei olnud. 

 

 

 

 

Hoolekogu protokollija Moonika Otsa 

(allkirjastanud digitaalselt) 

 

Hoolekogu esimees Triinu Tsirna 

(allkirjastanud digitaalselt) 


