TARTU LASTEAED PLOOMIKE
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 5

Zoom veebikeskkond

15.11.2021

Algus: 17.00
Lõpp: 17.40
Osalejad: Priit Laos, Madli Säre, Merike Tiimann, Kadi Vojevodova, Marii Kangur .
Puudujad: Kaspar Kreegimäe, Kairi Kirisaare
Koosoleku juhataja: Priit Laos
Protokollija: Marii Kangur
Päevakord:
1. Tartu Linnavalitsuse uue hoolekogu määruse peamised muutused võrrelduna eelmisega.
2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine. Eelmine õppeaasta oli esimees Priit
Laos, tema asetäitja Kairi Kirisaare ja protokollija Marii Kangur.
3. Kontaktide avalikustamise loa jätkumine rühmade infostendidel. Hoolekogu liikmete
kontaktide omavahelise jagamise ja aadressiribal nähtava oleku loa jätkumine. Loa
jätkumine hoolekogu esimehe meiliaadressi sidumiseks hoolekogude listiga (Hoolekogude
list lasteaedade_hoolekogud@haridus.tartu.ee ).
4. Hoolekogu esindaja valimine konkursikomisjoni (nii direktori kui ka pedagoogi vaba
ametikoha täitmiseks). Eelmine aasta oli Ingrid Tagen (ühtegi koosolekut ei toimunud).
Pedagoogide esindaja on Airi Mandel, töötajate esindaja Kätlin Kotkasets, juhtkonna
esindaja Merike Tiimann.
5. Hoolekogu tööplaani koostamine (koosolekud 1x kvartalis, tegevuste sisu (temaatika).
Ettepanekud:
November – esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine, konkursikomisjoni esindaja
valimine, tööplaani koostamine, tagasivaade eelmisele õppeaastale, järgmise aasta eelarve
projektile arvamuse või soovituse andmine;
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Jaanuar/veebruar – suvine sulgemine, tutvumine lasteaia 2021. a majandusaasta
tegevusaruandega, laste riskianalüüsi- ja selle tegevuskavaga, osalemine hoolekogude
koostööseminaril;
Märts/aprill – lasteaia sulgemise temaatika.
6. Üleskerkinud küsimused.
Koosoleku käik:
1. Merike Tiimann tutvustas Tartu Linnavalitsuse uue hoolekogu määruse peamiseid
muutusi võrrelduna eelmisega. Küsimusi ei olnud.
2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.
Esimeheks valiti ühehäälselt Priit Laos. Aseesimeheks valiti ühehäälselt Kadi Vojevodova,
protokollijaks Marii Kangur.
3. Kontaktide avalikustamise loa jätkumine rühmade infostendidel. Hoolekogu
liikmete kontaktide omavahelise jagamise ja aadressiribal nähtava oleku loa
jätkumine.

Loa

jätkumine

hoolekogu

esimehe

meiliaadressi

sidumiseks

hoolekogude listiga (Hoolekogude list lasteaedade_hoolekogud@haridus.tartu.ee ).
Kõik liikmed nõus, küsimusi ei olnud.
4. Hoolekogu esindaja valimine konkursikomisjoni (nii direktori kui ka pedagoogi
vaba ametikoha täitmiseks).
Merike Tiimann tegi ettepaneku Kadi Vojevodovale.
KV: Olen nõus ikka, tõenäoliselt küll konkursse ei toimu?
MT: Pigem välistan selle jah. Isegi kui keegi personalist liigub varem, siis ilmselt me ei saa
ainult paariks kuuks kedagi asemele, siis peame allesjäänud jõududega läbi ajama.
Kõik liikmed nõus.
5. Hoolekogu tööplaani koostamine
MT: Vastavalt uuele määrusele peaksime veel korra novembris kohtuma, pakun välja
esmaspäeva, 29. novembri kell 17.
MS: Mis need teemad siis oleks?
MT: Hiljemalt novembri jooksul pean tutvustama uue aasta eelarveplaani. Lisaks on
tutvustamata veel ka eelmise aasta tegevusaruanne. Materjalid saadan tutvumiseks ette.
6. Üleskerkinud küsimused.
MT: Kaspar Kreegimäe helistas ja palus edasi öelda kahte asja. Esiteks, Ploomikese rühmade
üleviimist Meelespea lasteaeda ei toimu ja ei toimu ka Meelespea lasteaia remonti, mis oli
varem plaanis. Teiseks, lapsevanemad said oktoobris kirja meeldetuletusega, et ARNOs
märkida uue lasteaia eelistused. Seitsme lapse puhul seda veel tehtud ei ole.
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MK: Minul on kaks teemat, millest soovin rääkida. Üks puudutab teemat, millega seoses
Mesimummide rühma lapsevanem Ott Meerits eelmise nädala lõpus ka juhatajaga ühendust
võttis. Nimelt, kui tänase parima teadmise juures on inimene koroonaviirusega nakkusohtlik
maksimaalselt 48 tundi enne sümptomite ilmnemist, siis kas on tulevikus võimalik vältida seda
olukorda, et kogu rühm ehk põhjendamatult lihtsustatud karantiinis oleks. Lapsevanem pakkus
ennast ka lasteaiale appi, et neid olukordi analüüsida, sest karantiin mõjutab suurt hulka inimesi
- laste huviringid, lapsevanemate tööga seotud kohustused-kohtumised, mõnel äärmuslikul
juhul ehk isegi reisile minemine. Tänase infokirja põhjal saan küll aru, et edaspidi ikkagi
Terviseamet menetleb neid teemasid ja selles mõttes ei olegi nagu asutusel endal midagi teha.
MT: Novembri kaks esimest nädalat oli see teema tõesti haridusasutuste endi kätes, kuid nüüd
tegeleb Terviseamet, mis omakorda tähendab seda, et info võib jõuda meieni viivitusega, sest
menetlemine võtab aega. Ilmselt ma ei saa ka väljastpoolt maja abi vastu võtta seoses
isikuandmete kaitsega, pean lähtuma seadusest. Varem ei tohtinud Terviseameti isegi mulle
öelda konkreetseid nimesid.
MS: Selles olukorras parem olla ettevaatlik, kui et liiga uljas. Merike on käitunud väga
korrektselt.
MK: Teine teema puudutab lasteaiast saabuvate kirjade hulka. Mulle tundub, et siin võib olla
ohukoht, et kui kirju tuleb palju, siis inimesed ei jõua neid lugeda ega süveneda. Lisaks on
koroonaviiruse info hulk väga suur ja lasteaedade info segamini koolide infoga. Ma mõtlesin,
et äkki aitaks seda lahendada kord nädalas infokirja saatmine ja muul ajal ainult väga
erakorraline info. See aitaks inimestel järjel püsida.
KV: Meie perele sobib praegune süsteem hästi. Saan täpselt ürituse järgi otsida. Lisaks on hea
omada ülevaadet kõigist haridusvaldkonna piirangutest. Igaüks saab ju ära kustutada, mis tema
jaoks üleliigne.
MT: Olen lähtunud sellest, et infot oleks pigem rohkem ja kõik oleks läbipaistev. Et kui
lapsevanem mujalt infot ei hangi, siis on tal kõik korraga olemas.
MS: Ma ei näe võimalust, et me koguksime info kokku ja saadaksime nädala lõpus, siis ju info
juba vananenud. Iga pere niikuinii filtreerib endale olulise välja.
PL: Mina ei ole kirjade rohkuses probleemi täheldanud, niikuinii tuleb igast suunast palju.
MK: Olen nõus, et viiruseinfot ei saa koguda ja oodata. Pidasin silmas seda, et koos nädala
alguse ministeeriumi infoga tuleks ka väike nädalakava - millal uisutamine, millal matk ja millal
kaasa kadripäeva riided. Et oleks info korraga ühes kirjas koos.
MT: Linnast on tulnud ka juhis, et ministeeriumi info edastada muutmata kujul.
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Hoolekogu koguneb järgmine kord 29.novembril.

Koosoleku juhataja:

Protokollija:

Priit Laos

Marii Kangur
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