
 

Kokkuvõte Klaabu lasteaia hoolekogu tööst 2019/2020 õppeaastal 

Jrk. Koosolek Otsused Arutatud teemad ja otsused 
1. 02.12.2020 

Zoom 
3  Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija 

valimine. OTSUSTATI: Valida hoolekogu esimeheks 
Maiu Ehasalu ja aseesimeheks Riina Raasuke. 
Protokollija määratakse iga koosoleku alguses. 

 Lasteaia 2020-2021 tegevuskava tutvustamine  
 Hoolekogu tööplaani 2020-2021 arutelu. OTSUSTATI: 

Hoolekogu tööplaan kinnitati ühehäälselt.  
 Toidupäeva maksumuse kinnitamine. OTSUSTATI: 

kinnitati hommikusöök - 0,42 senti; lõuna- 1 euro; 
oode- 0,48 senti (kokku 1,90 senti) aia- ja liitrühmas.  

 Jooksvad küsimused (sh COVID teema). Direktor 
selgitas, et meie lasteaias on olnud juhtumeid, kus 
mõned pered on olnud eneseisolatsioonis. Töötajate 
pereliikmetel on olnud eneseisolatsioonis ning kõigile 
juhtumitele on reageeritud juhtumipõhiselt (töötajad on 
olnud haiguslehel või on antud vabu päevi).  

2. 27.01.2021 
Zoom  

2  Rühmade komplekteerimine (laste arvu kinnitamine 
uutes rühmades). OTSUSTATI: Nipide rühmas laste 
arv 21/22 õppeaastal - 20 last, neist 5 on koolieelikud ja 
võtame juurde 15 kolmeaastast (ühehäälselt).  

 Lasteaia ajutine sulgemine juulis 2021. OTSUSTATI: 
Lasteaed on ajutiselt suletud 5. juuli - 30. juuli 2021. a. 
Valvelasteaed on Tartu Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse 
pst 12). Valvelasteaias Klaabu lasteaia laste rühm koos 
töötajatega.  

 Tegevused, mida võiks lapsevanemad koos lastega teha 
lasteaiaelu rikastamiseks. Näiteks tegevused rühmades 
koos vanemaga. Hetkel võimalik 1 vanem korraga 
rühma lubada.  

 Lasteaia esimene koroonajuhtum on lõpetatud. Kõik 
osapooled käitusid vastutustundlikult ja mõistvalt. 
Järgmiste juhtumite puhul oluline info - kui lapsevanem 
on lähikontaktne, siis on küll soovitav lapsed 
võimalusel koju jätta, aga sellist kohustust ei ole  

 Sõbrapäev, vastlapäev, EV aastapäev toimuvad 
rühmades, iga rühm planeerib ise.  

 3. 10.03.2021 
Zoom 

2  Lasteaia 2020. a tegevusaruanne.  
 Liivatalgute korraldamine. OTSUSTATI: Liivatalgud 

jäävad juunikuuse ja kuupäev kujuneb vastavalt 
olukorrale ehk jooksvalt.  

 Rühmade töökorraldus s alates 15.03.2021 aastal  ning 
Rühmade töökorraldus suvel 2021 aastal.  

 Eliisi veebikeskkonna muudatustest. 
 Lasteaia toitlustushange ja selle ettevalmistamine.  
 Elektritööd: Toimub õueala laternapostide 

valgustusallikate vahetus. Teise korruse uste juurde ja 



 

treppidele tulevad uued valgustid ning parema 
välisvalgustuse saavad esimese korruse sissekäigud. 
Hoone seintel olevate valgustite sisu on oksüdeerunud 
ja need ei põle, nende vahetus lükkub edasi tulevikku.  

 Jooksvad küsimiused.  
1. Seoses valituse poolt kehtestatud piirangutega ei 

võta Tartu linn lasteaia kohatasu 11.03. -
11.04.2021. Vanemal tuleb maksta kohal käiva 
lapse toiduraha.  

2. Töötajate vaksineerimine on alanud. 
3. Eesti lasteaedades algab elektrooniline alushariduse 

rahulolu küsitlus 26. aprillil (vanematele ja 
töötajatele). Korraldab Haridus- ja 
teadusministeerium, kes võtab kokku tulemused ja 
edastab need lasteaedadele. Lasteaial on võimalus 
oma tulemusi võrrelda teiste Eesti lasteaedadega.  

4. OTSUSTATI: Järgmine hoolekogu koosolek on 9. 
juuni 2021, kellaaeg ja koht täpsustub hiljem. 

 

Hoolekogu tööplaan nägi ette nelja koosoleku läbiviimist. Kõik koosolekud toimusid.  

Esimese koosoleku peamine sisu oli hoolekogu tööplaani koostamine, tutvumine lasteaia 2020-

2021 tegevuskavaga ning toidupäeva maksumuse kinnitamine alates 1.07.2021. 

Teisel koosolekul kinnitati Nipide rühma laste arv. Hoolekogu liikmed arutlesid, kuidas 

lapsevanem saaks lasteaiaelu rikastamisel kaasa lüüa.  Eelnevalt olid hoolekogu liikmed küsinud 

rühma lapsevanematelt nende arvamust. Lapsevanemate tagasiside oli kasin.  

Kolmandal koosolekul tutvuti lasteaia tegevusaruandega 2020a. Direktor rääkis lasteaia 

toitlustushankest lähemalt.  

Teemad, mis jäid käsitlemata või vajavad hoolekogu edasist tähelepanu: 

 Lapsevanemate kaasamine lasteaiaelu rikastamiseks 

 Liivatalgud 

 

 

 

Kokkuvõtte koostas hoolekogu esimees Maiu Ehasalu.  

10.09.2021 


