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Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Egle Zekker, protokollis hoolekogu sekretär Marin
Savi.

Koosolekul osalesid
Hoolekogu liikmed: Egle Zekker, Marin Savi, Enno Sarik, Enel Irves, Erki Sok, Liis Valner,
Urve Sok, Reelika Soe, Ahti Utsal, Anne Mäeots, Anne Heier, Kermo Rannamäe
Puudusid: Tiina Kivimeister, Katriine Mõttus
Külalised: Saskia Sadrak Tammes, Riina Reha

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 18.30

PÄEVAKORD:
1. Misso lasteaia sulgemine
2. Lasteaia kodukorra muutmine
3. Muude dokumentide muutmised, hinnangute andmised
Egle Zekker tegi ettepaneku muuta päevakorra teemade järjekorda- Misso lasteaia sulgemise
teema tõsteti viimaseks punktiks.

1. Muude dokumentide muutmised, hinnangute andmised
Ettekandja  Haanja Kooli direktor Saskia Sadrak Tammes

Direktor selgitas muudatusi, mida soovib sisse viia. 

Õppekavas:  Muudeti  nimi  robootika  ringitund  informaatika  valikaine  tunniks,  parandati
käitumise  ja  hoolsuse  osa,  lisati  õpetajate  iganädalased  koostöö  tunnid,  muudeti
tunnijaotusplaanis tundide arvu. Hoolekogu oli nõus parandusettepanekutega.
Hindamisjuhendis  oli  põhiline  muudatus  see,  et  hakatakse  eraldi  hindama  käitumist  ja
hoolsust. Kõik hoolekogu liikmed olid muudatustega nõus.
Kodukorras täpsustati riietuse osa nii igapäevases kandmises kui pidulikul puhul. 
Otsus: Kõik liikmed olid muudatusettepanekutega nõus.

2. Lasteaia kodukorra muutmine
Ettekandja Haanja Kooli direktor Saskia Sadrak Tammes

Direktor  tutvustas  hoolekogule  muudatusi,  mida  ta  soovib  lasteaia  kodukorras  muuta  ja
täiendada. Direktor lubas ka otsida parimaid lahendusi, kuidas saaks nii, et lasteaialastelt ei
võetaks õueaega kogu aeg vähemaks ja tuua lõunane söömine jälle vanale kellaajale. 

Kodukorra muudatusettepanekud:
Otsustati: §3
3.2 Misso rühma kontakt: misso@haanja.edu.ee



§5 Laste kohalkäimise ja söögikordade märkimise kord
5.1 Lapsevanem märgib Stuudiumi päevikusse või vastavasse tabelisse rühmas lapse 
puudumised kuu aega ette, et võimaldada lasteaia õppetegevuse ja toitlustamise parem 
planeerimine.
5.2 Lapsevanem teavitab lapse haigestumisel või mingil muul põhjusel puudumisest,
söögikordade muudatustest ja pärast puudumist lapse tulekust lasteaeda Stuudiumi, õppejuhi 
e-kirja või SMS-i teel hiljemalt eelmise päeva kella 14.00-ks. Vastasel korral tuleb tasuda 
järgneva päeva söögikordade maksumus. Ootest loobumist võib teavitada sama päeva kella 
9.00ks, vastasel juhul tuleb tasuda antud päeva oote eest.

§6 Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
§7 Turvalisuse tagamine

§8 Kodukorra muutmine
8.1 Kodukorra kinnitab Haanja Kooli hoolekogu.

Hoolekogu otsus: Kinnitati ühehäälselt lasteaia kodukord

3. Misso lasteaia sulgemine
Ettekandja Haanja Kooli direktor Saskia Sadrak Tammes

Direktor:  Misso  lasteaia  hoone  ülalpidamiskulud on  kevadest  saati  juba  miinuses.
Kui kevadel olin optimistlik selle suhtes, et aasta saab veel lasteaed eksisteerida, siis nüüd
majanduskriisi  süvenedes  on  laual  otsus  Misso  lasteaed sulgeda  ja  ühendada  Ruusmäe
lasteaia  rühmaga.  Kuigi  meil  sai  ka  just  personali  probleem  lahendatud  ja  puuduolevad
inimesed leitud, siis majanduslikke probleeme see ei lahenda. Nüüd oleks vaja kõigile parim
lahendus leida. 

Hoolekogu teeb ettepaneku otsida teisi soodsamaid ruume ja alternatiivseid lahendusi.
Põhimääruse  §3  lg  1  võiks  muuta  järgnevalt: Kooli  tegutsemise  vorm  on  koolieelne
lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena mitmes õppehoones, tagades alus- ja
põhihariduse andmise Misso, Ruusmäe ja Haanja piirkonna lastele. 
 

Egle Zekker Marin Savi
koosoleku juhataja koosoleku protokollija


