Hoolekogu koosoleku protokoll 13.10.21
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Tauri Tuhkanen
Kaidi Kalf (veebi vahendusel)
Helen Siniallik (veebi vahendusel)
Anu Vendelin
Eneli Kustassoo
Kübe Rahkema
Eha Müürisepp
Ave Smirnov (veebi vahendusel)
Anne Kalf

Puudusid:
1. Janne Paasma
2. Tiit Toome
3. Lisette Toomla
Protokollija: Kübe Rahkema
Päevakord:
1. Sisendi/arvamuse andmine "Kabala Lasteaed-Põhikooli õppetöö korraldamine
viiruse leviku tingimustes" dokumendile.
2. Info (lasteaia toidupäeva maksumuse tõstmine).
3. Järgmise kalendriaasta eelarve planeerimise murekohad, sh liitklasside
loomine, koosseisu struktuuri ülevaatamine.
Päevakorra punkt 1: Arvamuse andmine dokumendile „Kabala Lasteaed-Põhikooli õppetöö
korraldamine viiruse leviku tingimustes“.
Direktor Pille Lille: koostöös lasteaia ja kooli õpetajatega on dokumenti täiendatud, sh lisatud
töökorraldusega seotud infot, mis lihtsustab lastevanemate arusaama COVID-19 juhtumitega
kaasnevat tegutsemist. Lisaks on täpsustatud õpppetöö korraldus viiruse leviku tingimuste
lasteaias ja koolis.
Toimus arutelu. Hoolekogu liikmed tegid ettepanekuid dokumendi sisu täpsustamiseks.
Hoolekogu otsustas antud dokumendi heaks kiita.
Päevakorrapunkt 2: Lasteaia toidupäeva maksumus.
Direktor Pille Lille: Praegu on kinnitatud toidupäeva maksumus 1,60€, kuid kalendriaasta
kuude lõikes toidupäeva maksumuse kulud on järgmised:
jaanuar 1,90
veebruar 1,86
märts 1,86
aprill 1,79
mai 1,72
juuni 1,62
juuli 1,62
august 1,72

keskmine on siis 1,76€
Ettepanek: tõsta lasteaia toidupäeva maksumust 1.60€-lt 1.70€-le
Otsus: Kõik kohal olnud hoolekogu liikmed olid ettepaneku poolt.
Märkus hoolekogult: arvestades üldist hinnatõusu, 2022.a. kevadel tuleks uuesti lasteaia
toidupäeva maksumus üle vaadata ja vajadusel tõsta.
Päevakorrapunkt 3: Personali koosseis ja eelarve.
Direktor tutvustas hoolekogule põgusalt eelarve projekti ja personali koosseisu.
Hoolekogu võttis kuuldud info teadmiseks ja tuleme teema juurde tagasi, kui vallavalitsusest
on eelarveprojektile hinnang saadud.
Hoolekogu liige põhikooli lastevanemate esindaja avaldas arvamust, et koolis peaks olema
lisaks eripedagoogile ka psühholoog. Viimast pole kooli koosseisus arvestatud. Direktor
põhjendas psühholoogi ametikoha puudumise personali kulude kontrollnumbri ületamisega.
Psühholoogia vajadus on siiski olemas.
Hoolekogu liige vallavolikogu esindaja tõi välja, et vallas planeeritakse tugisüsteemi
arendamine vallavalitsuse tasandil, mille raames luuakse tugikeskus, mille tegevusega
tagatakse koolide ja lasteaedade tugispetsialistide teenuse kättesaadavust. Direktor avaldas
selles osas eriarvamust, sest taoline lahendus pole kooli jaoks terviklik, kuid õpialste arvu
vähesuse tõttu pole koolis võimalik luua tugispetsialistide ametikohad täiskoormusega.
Viimane vähendab võimalusi leida kvalifitseeritud tugispetsialiste.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kübe Rahkema
Hoolekogu esimees

