Hoolekogu koosoleku protokoll 20.12.21
Osalejad:
1. Pille Lille
2. Janne Paasma
3. Helen Karlson
4. Anu Vendelin
5. Lisette Toomla
6. Ave Smirnov
7. Kübe Rahkema
8. Anne Kalf
9. Artur Roosvalt
10. Agnes Uustallo
11. Eneli Kustassoo (veebi vahendusel)
12. Kaidi Kalf (veebi vahendusel)
Puudusid:
1. Tiit Toome
2. Virge Kuningas-Truu
Protokollija: Agnes Uustallo
Päevakord:
1. Kooskõlastuse andmine Kabala Lasteaed-Põhikooli aiarühmade kollektiivpuhkuste
plaanile (suvi 2022):
- Kabala Lasteaed-Põhikool Jõmmu ja Lepatriinu rühmad - 27. juuni kuni 31.
Juuli 2022
- Kabala Lasteaed-Põhikool Lipa ja Purku rühmad - 27. juuni kuni 07. August
2022
2. Sisehindamise aruande kooskõlastamine ja ettepanekuid arengukavasse sisehindamise
aruande põhjal.
Sisehindamise aruanne
3. Kabala Lasteaed-Põhikooli eelarve 2022
4. Kabala Lasteaed-Põhikooli lasteaia 2020/2021 õppeaasta kokkuvõte
5. Kabala Lasteaed-Põhikooli 2021 riikliku rahulolu küsitluse tulemused
6. Tulenevalt KELS § 9/1 lg 1. ja PGS § 67 lg 2 tuleb hoolekogule tutvustada
arengukava, et hoolekogu saaks kujundada oma arvamust.

Jooksvad küsimused:
○ Ühisürituste korraldamine koos lastevanematega;
○ Purku lasteaia õppetöö korraldus

Päevakorra punkt 1:
Hoolekogu kinnitas ettepaneku Kabala Lasteaed-Põhikooli aiarühmade kollektiivpuhkuste
plaani suvi 2022:
- Kabala Lasteaed-Põhikool Jõmmu ja Lepatriinu rühmad - 27. juuni kuni 31. Juuli 2022
- Kabala Lasteaed-Põhikool Lipa ja Purku rühmad - 27. juuni kuni 07. August 2022
Päevakorra punkt 2:
● Parandati dokumendis Sisehindamise aruanne 2021
■ Eestvedamine ja juhtimine
● Palgakorralduse juhend - muuta kehtima hakkamise kuupäev 01.01.2022
● Hoolekogu tegi ettepaneku kaasata “Kiidupäeva” ettevalmistusse kõik osapooled, sh
lapsevanemad.
● Otsus - viia läbi iga-aastased arenguvestlused aiarühmades
● Hoolekogu juhtis tähelepanu, et on
vaja leida lahendus spordisaali ühtlase
õhutemperatuuri hoidmiseks. Tervisekaitsenõuete kohaselt võimlas peab õhutemperatuur
olema vähemalt 18 soojakraadi. Lapsed kaebavad, et ruum on sportimiseks liiga külm
(talvel +5°C). Kütteperioodil peab ruumi temperatuur olema 18°C.
Päevakorra punkt 3:
Hoolekogu teeb ettepaneku lisada eelarvesse täiendavad vahendid spordimaja küttesüsteemi
parandamiseks.
Päevakorra punkt 4:
Ettepanek - Purku lasteaia õueala piiravale aiale lisada infotahvel, mis ajal kasutab ala
lasteaed ja millal kogukond.
Päevakorra punkt 5:
Tutvuti Kabala Lasteaed-Põhikooli 2021 riikliku rahulolu küsitluse tulemustega.
Sellega seoses tekkis arutelu, kas tulemusi analüüsitakse ja tehakse edasisi plaane, vaatamata
osavõtu protsendist.
Ettepanek muuta lähenemist, kuidas kaasata rohkem osavõtjaid ja analüüsima tulemusi.
Andma tagasisidet, kasvõi üldistatult, mis tehtud ja mis on plaanis.
Päevakorra punkt 6:

Hoolekogus arengukava tutvustamise, läbiarutamise ja arvamuse saamise kuupäevaks on
kokku lepitud 18. jaanuar 2022 algusega kl 17:30.
Jooksvad küsimused:
○ Ühisürituste korraldamine koos lastevanematega
Arutleti, et ühisürituste korraldamisel on oluline luua ühtsed põhimõtted, millest
peetakse kinni kõigis haridustasemetes.
○ Purku lasteaia õppetöö korraldus
Avaldati muret, sest Purku rühmas septembrist 2021 pedagoogiline personal on
vahetunud mitmel korral ning pole õnnestunud leida kvalifikatsiooninõuetele vastavat
pedagoogi. Direktor kinnitas, et rakendab tugimeetmeid õpetaja professionaalse
arengu toetamiseks, sh õpetaja individuaalne nõustamine HARNO haridusvaldkonna
töönõustaja poolt ning õpetajale võimaldatakse ja õpetajat suunatakse professionaalset
arengut toetavatele koolitustele. Õpetaja on näidanud positiivseid arenguid
professionaalsuses, on initsiatiivikas ja rakendab uuenenud ning lapsest lähtuva
õpikäsituse põhimõtteid.
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