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Koosoleku protokoll
1. Hoolekogu liikmete tutvustamine.
KUULATI: A. Kaeval tutvustas uusi lasteaia hoolekogu liikmeid. Krõlli rühma uued hoolekogu
liikmed on Elyna Nevski ja Berit Orumaa. Rübliku rühmast jätkab Marge Uueni ja Maris
Rosenthal.
OTSUSTATI: Info teatavaks võtta.
2. Lasteaia toidukulu päevaraha maksumus.
KUULATI: A. Kaeval – päevaraha maksimummäär hetkel 2€/päevas, millega lasteaed saab
kenasti hakkama.
OTSUSTATI: Hoolekogu otsustas toiduraha päevaraha maksimummäära mitte tõsta.
3. Mudaköögi arutelu
KUULATI: A. Kaeval ja A. Kinkar. Mudaköök lasteaia hoovile ehitamine on plaanis olnud juba
eelmise õppeaasta veebruarist alates, ent COVID-19 olukord kevadel lükkas selle ehitamise
edasi. Mudaköögi idee on see, et euroalustest ehitatakse lasteaia hoovile ehitis, kus on
olemas kraanikauss ja muud tööpinnad, et lapsed saaksid õuetegevuste käigus õues ja
mudaköögis toimetada.
Vaja oleks lastevanemate abi, et aidata mudaköök püsti panna ja aidata materjalide otsimise
ja varumisega.
OTSUSTATI: Hoolekogu liige Elyna koondab olemasoleva info kokku ning paneb üles Google
Drive keskkonda hiljemalt 18.09.2020. Link saadetakse elavaks aruteluks kõigile Põnnipere
lapsevanematele ning selle kaudu saavad lapsevanemad omavahel kokku leppida, kes mille
eest vastutab ning kellel on mis vahendeid võimalik lasteaeda tuua / anda. Sellest arutelust
lähtuvalt arendame edasi võimalikku ehituskuupäeva ning lapsevanemate osalust
ehitustöödel.
4. Jooksvad küsimused

KUULATI: E. Nevski – kas Põnnipere lasteaial on peale Kohila valla lasteaedade veel mõni nn.
Sõpruslasteaed, kellega koostööd teha ja koos käia jne? Pakkumisel oleks üks väike Varbola
lasteaed, kellega Elynal endal on koostöö ja suhe olemas ning kes otsib endale teist väikest
lasteaeda, kellega suhteid luua, ühisüritusi teha ja kogemusi vahetada.
VASTUS: A. Kaeval – peale Kohila valla teiste lasteaedadega koostööd olnud ei ole, ent huvi
on kindlasti olemas.
OTSUSTATI: Info teatavaks võtta ning Elyna edastab Põnnipere lasteaiale info ja kontaktid
Varbola lasteaia kohta, et jätkuva soovi korral saavad lasteaiad omavahel juba otse edasi
suhelda.
KUULATI: Elyna Nevski – lasteaia digipädevus, arengukavas on see punkt kirjas. Kas lasteaed
vajab selles osas lisainfot või abi selle ala ka lasteaia lapsevanematele selgitamisel ja
arusaadavaks tegemisel, miks see vajalik on? Elyna töötab ise vastaval töökohal ning on
pädev neid asju vajadusel selgitama ja abistama ka koolituste juures (nii personal kui
lapsevanemad).
VASTUS: A. Kaeval – alati on hea, kui keegi vabatahtlikult oma oskusi ja teadmisi on valmis
lasteaia personali ja lapsevanematega jagama. Kohila vald võimaldab lasteaiale 2 päeva
aastas kogu personali koolitusteks, seega on ka võimalus koolitusteks personalile olemas.
OTSUSTATI: Info teatavaks võtta ning vastavalt vajadusele koolituste osas edasi suhelda.
KUULATI: Elyna Nevski – küsimus lasteaiakohtade jaotamise kohta. Et kas hoolekogu tasemel
ja lapsevanematena on teemaks / päevakorras mainekujundus lasteaias ning väljapoole maja
lasteaia maine kujundamine? Pakun enda kogemusi ja abi näiteks meedia sisuloomete
tegemise juures või mingite projektide kirjutamisel jne.?
VASTUS: A. Kaeval – igal aastal kirjutame vallalehte paar artiklit oma lasteaia tegemiste
kohta. Aga suurema ringina väljapoole valla lehti midagi kirjutanud ei ole. Alati võiks see
teema olla aktiivsem, ent see peaks olema ka lapsevanemate poolne abikäe ulatamine ja
aitamine, eriti mis puudutab kõikvõimalikke projektide kirjutamist.
OSTUSTATI: Info teatavaks võtta.
KUULATI: Elyna Nevski – „Sõber Karu“ teema arengukavas – kas selle kohta tuleb uutele
lapsevanemetele eraldi koolitus?
VASTUS: A. Kinkar – see on seoses „Kiusamisevaba lasteaia“ teemaga ning see käib alati
rühmasiseselt. Iga uus laps saab endale karu ning igale lapsele tutvustatakse karude ringi ja
kõike, mis sellega koos käib.
OTSUSTATI: Info teatavaks võtta,
KUULATI: Elyna Nevski – lasteaia menüüd ja nende lapsevanematele teavitamine juhul kui
lapse pere on vegan või allergiline millelegi vmt. Et kuidas lasteaias see reguleeritud on?
VASTUS: A. Kaeval – kuna toiduained ja toorained saabuvad lasteaeda esmaspäeval ning on
olnud juhuseid, kus oleme toiduaineid tagasi saatnud ning me ei saa neid kasutada, siis meie
lasteaias on menüüde avalikustamine tavaliselt jäänud esmaspäeva peale.
OTSUSTATI: Info teatavaks võtta.
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