Hoolekogu koosolek
01.12.2021

Kohal:
Anu Kaeval, Karin Einmann, Elyna Heinmäe, Anu Kaeval, Elis Aliine Koit
Zoomis: Meeri Ehandi, Berith Orumaa
Puudus: Astrid Kinkar
Teemad:
•
•
•

Õppeaasta aruande tutvustus
Lasteaia 60aasta tähistamine
Jooksvad küsimused (jõulud, mudaköök, laste jõulupakid)

Arutati: Anu Kaeval tutvustas õppeaasta 2020/21 aruannet.
Arutati: Anu Kaeval tõi välja, et lasteaia 60aastat on siiani tähistamata covidi olukorra tõttu.
Siinkohal vajaks mõtteid ja ideid, kuidas seda teha virtuaalselt, et jääks nähtavaks ka lasteaia
veebilehele.
Otsus: Haridustehnoloog saab siin abiks olla, et arhiivist pildid ja tegevused tuua nähtavaks lasteaia
veebi.
Arutati: Anu Kaeval tõi välja, et laste ja õpetajate digipädevuste arendamine on eelmisel õppeaastal
käivitunud positiivselt (õpetajad ja haridusehnoloog teevad koosööd) ning õpeajad on motiveeritud
kasutama õppetöös ka robootikavahendeid. E. Heinmäe tõi välja, et Kohila vald on olnud väga toetav
ning haridusehnoloogi kohtade loomine vallas on olnud väga positiivne.
Arutati: A. Kaeval tõi välja, et valla logopeed tagab abi kuuele lapsele ning lasteaia veebi info üles
vanematele, kes kasutavad logopeedi abi väljapoole koduvalda, et nad teaks info leida toetuste
kohta.
Otsus: Haridustehnoloog lisab veebilehele dokumentide alla vajaliku info (viited).
Arutati: E. Heinmäe tõi välja, et jätkuvalt mudaköögi seinad vajavad katmist kodudest toodud
asjadega.
Otsustati: Jäävad täitmiseks kevadel, kui ülevaade olemas, mis vahendid olemas, et seinad saaks
kaetud.
Arutati: E. Heinmäe võttis kokku lastevanemate kirjad, millest selgus, et vanemad tegelikult eraldi
kinke lastele valla pakkide juurde ei paneks. A. Kaeval selgitas, et valla poolt on lastele tellitud
kommipakid. Lapsed kommipakke lasteaias ei ava. Kodus vanemad ise otsustavad kui palju ja kas
komme annavad. Ja kas annetavad kommipaki kellegile teisele, kes seda rohkem vajab. Jõulud on
head tegemise aeg.
Otsus: Lastele eraldi jõulupakke juurde ei tee.

Arutati: A. Kaeval tõstatas teema laste toiduraha päevamaksumuse, mis hetkel on 2 eurot.
Otsus: M. Ehandi pakkus välja, et küsida enne ka väike analüüs majandusjuhatajalt ja kokalt ja
otsustame siis, kas tõsta 2,30 või 2,50 peale.
Arutati: E. Heinmäe tõstatas teema, et valida tuleb hoolekogu aseesinaine.
Otsus: Elis Aliine Koit valiti hoolekogu aseesinaiseks.
Arutati: A. Kaeval teatas, et jätkuvalt ollakse jõuluvana otsingul.
Otsus: Jagada vanematele infot, et saada kontakte.
Protokollis: Elyna Heinmäe

