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Kostivere Lasteaia HOOLEKOGU PROTOKOLL nr.3
Aeg: 20.01.2016
Koht: Kostivere Lasteaed
Algus: 17:30 Lõpp: 18:30
Koosoleku juhataja: Kersti Sepp-Kivikangur
Protokollija: Kaire Kiin
Osalejad: Lisa 1
Päevakord:
1. Õpetajate ja muu personali puhkused (Carmen)
2. Jõululaada kokkuvõte (Kaili)
3. Rahuloluküsitluse korraldamine (Kaili)
4. Maanteeametile pöörduumise koostamine Aruküla teele ülekäiguraja tegemiseks
5. Jooksvad küsimused

1. Õpetajate ja muu personali puhkused
Sellest aastast muutub Kostivere ja Loo lasteaedade suvine lahtioleku aeg.
Kollektiivpuhkused viiakse nihkesse. Kostivere lasteaed on suletud 27.juuni – 24.juuli, Loo lasteaed
on suletud 11.juuli-7.august. Lapsevanem, kes soovib kasutada võimalust viia lapse kaheks
nädalaks valla teise lasteaeda, esitab sellekohase avalduse. Avalduste esitamise tähtaeg selgub
mitte hiljem, kui järgmiseks hoolekogu koosolekuks.
Vallavalitsus kinnitab vastavasisulise korralduse järgmisel koosolekul (21.01)

2. Jõululaada kokkuvõte.
Lasteaed jäi jõululaadaga rahule. Hoolimata sellest, et osalejaid oli vähem, kui eelnevatel aastatel ei
jäänud kogutud summa väga palju väiksemaks. Kokku koguti 535 € ja 70 senti, mida kasutatakse
lasteaia kevadise lõpuürituse korraldamisel.

3. Rahuloluküsitlus
Tehti ettepanek, muuta rahuoluküsitluse punkte nii, et suuremas osas jääksid välja valikvariandid
(“rahul”, “ei ole rahul” või “ei oska öelda”)
Rahuloluküsitluse eesmärk on saada lapsevanemalt sõnalist tagasisidet. Teadmisega, et lasteaia
rahulolu keskmise hinne on neli, ei ole kahjuks midagi peale hakata.
Rahuloluküsitlus viiakse läbi ja analüüsitakse enne arenguvestlusi (aprill-mai).
OTSUS: Hoolekogu suhtleb rahuloluküsitluse osas meilitsi ja täpne küsitlus kinnitakase mitte
hiljem, kui järgmisel hoolekogu koosolekul. Küsitlus luuakse Google keskkonda.

4. Maanteeametile pöörduumise koostamine Aruküla teele ülekäiguraja tegemiseks
Maanteeametile koostatakse uus pöördumine Aruküla teele ülekäiguraja tegemiseks, et tagada
lastele turvaline tee ületamine kindlast kohast. Kindlasti tuleb pöördumises ära märkida Aruküla tee
olukord, mis on lasteaia aia ääres. Liigne vesi koguneb kõnnitee äärde ja teel sõitvad autod pritsivad
vee kõnniteele, mis külmal ajal jäätub ja kõnni tee on ülumalt liibe ja ohtik jalakäijatele.
Pöördmine koostada nii lasteaia kui ka kooli hoolekogu poolt. Sellesisuline ettepanek tehakse kooli
hoolekogu esimehele Raiko Talvoja, et teema kooli hoolekogu päevakorda panna.
Kooli hoolekogu koguneb 3.veebruaril.
OTSUS: Kooli hoolekogu koosolekust võtab osa ka Kersti Sepp-Kivikangur

5. Jooksvad küsimused
Lasteaias toimub 10 veebruaril heategevuslik kogukonna üritus “Joosepi heaks”
Päeva alustab etendus lastele, õhtul toimub lasteaialaste kontsert ja heategevuslik laat. Täpsem
info ajakava ja laada kohta rühmades ja meilile järgmisel nädalal (nädal 4)

Järgmine hoolekogu koosolek 2.03 algusega 17.30.
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Kersti Sepp-Kivikangur
koosoleku juhataja

..........................................
Kaire Kiin
protokollija

Lisa 1
Osalejad/puudujad

Rühma nimi

Rühma esindaja

e-mail

Lepatriinud

Helen Eharand

helen.eharand@mail.ee

Vanderpõnnid

Mirjam Saueauk

mirjam.sa@gmail.com

Vigurvändad

Kaire Kiin

kaire@melmas.ee

Päikesekiirte

Annika Treiman

annika.treiman@mail.ee

Rõõmupesa

Kersti Sepp-Kivikangur

kskivikangur@gmail.com

Pesamuna

Reige Ers

kari_kakar@hotmail.com

Põnnipesa

Nele Nigulis (asendusliige)

nele.nigulis@gmail.com

Valla esindaja

Carmen Viherpuu

Õpetajate esindaja

Helen Peniäinen

helen.peniainen@mail.ee

Lasteaia esindaja

Kaili Raamat

kaili@kostilaps.ee

Kaire Varis Pires

exkaiku999@hotmail.com

Puudus
Naerulinnud

Iga rühma põhiliige hoolitseb isiklikult selle eest, et hoolekogu koosolekul oleks rühma esindaja
kohal, kas põhiliikme või asendusliikme näol. Hoolekogu liikmed valiti ja kinnitati üheks

