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Kostivere Lasteaia HOOLEKOGU PROTOKOLL nr 2
Aeg: 12.11.2013
Koht: Kostivere Lasteaed
Algus: 17.30 Lõpp: 19.00

Koosoleku juhataja: Maria Kisseljova
Protokollija: Ranele Raudsoo
Osalejad: Kristjan Pihus (Pesamuna), Priit Põldma (valla esindaja),

Kaili Raamat

(lasteaia direktor), Ranele Raudsoo (Vanderpõnnid), Anders Tsahkna (Lepatriinud),
Karin Uuselu (õpetajate esindaja), Kristiina Vaik (Rõõmupesa), Maria Kisseljova
(Päikesekiired), Marje Pihl (Põnnipesa).
Puudujad: Kristo Konks (Vigurvändad)
Päevakord:
1. Töötasujuhend
2. Valverühm
3. Jõulud
1. Töötasujuhend
Lasteaia direktori poolt ettevalmistatud töötasujuhend hoolekogu ettepanekul sisuliselt
ei

muutunud.

Peale

lõpliku

töötasujuhendi

kinnitamist

valla

poolt,

lisatakse

töötasujuhend lasteaia kodulehele.
 OTSUS: Hoolekogu kooskõlastas töötasujuhendi.
2. Valverühm


Hoolekogu on nõus ja toetab, et avatakse valverühmad.



Jaanuarist avatakse kolm ja veebruarist neli valverühma. Valverühm on kas
oma rühm või üle koridori asuv lähim rühm. Lapsi mööda maja otsima ei pea ja
lapse riided asuvad igal juhul oma rühmas.



Lasteaia direktor teeb hoolekogu nõusolekul ja toetusel vallale lasteaia
lahtioleku aegade muutmise osas ettepaneku. Alates jaanuarist on avatud kolm
valverühma ajavahemikus 18.00 – 19.00.
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Valverühmade graafik jaanuar 2013
LEPATRIINUD
RÕÕMUPESA
PÕNNIPESA
PÄIKESEKIIRED
PESAMUNA
VIGURVÄNDAD
VANDERPÕNNID

6.-17. 01
20.-31.01
6.-17.01
20.-31.01
6.-17.01
20.-31.01

Tulevikus edastatakse valverühmade graafik jooksvalt.
 OTSUS: Hoolekogu toetab valverühmade avamist alates 2014. aasta
jaanuarist.
3. Jõulud
Kogu jõulutrall toimub 09.12 – 13.12. Jõulude teema on „Loodus ja loodushoid“.


09. – 10. detsembril toimub traditsiooniline jõulukohvik ja jõululaat.



Jõulupeod:
11.12 on Pesamunade jõulupidu.
12.12 kell 16.30 on jõulupidu Põnnipesal, Vanderpõnnidel ja Vigurväntadel.
12.12 kell 17.30 on jõulupidu Lepatriinudes, Päikesekiirtel ja Rõõmupesal.



Sellel aastal valmistavad lapsed ise võimalikult palju ette: kaunistavad saali jne.



Jõuluvana tuleb saali ja annab igale rühmale kingituste koti. Nimeline kingituste
jagamine toimub rühmades.



Päkapikkude käimine rühmas on iga rühma enda otsustada. Jõulukingituste
osas otsustab samuti iga rühm ise, kas kommipakk või kingitus.

4. Jooksvad küsimused
1) Uus rühm - avatakse veebruarist (rühma projekteerimine käib). Hetkel ei ole
veel selgunud, kas avatakse sõimerühm või liitrühm. Maksimaalne laste arv
rühmas on 20 last, see on tingitud ruutmeetrite arvust rühmas. Sissepääs rühma
hakkab olema endise perearstikeskuse uksest.
Hoovist eemaldatakse parkimisplatsi ümbritsevad võrkaiad. Sõimerühma juurde
paigaldatakse madal piire.
2) Lasteaia parkla - Arutleti, et laste turvalisuse huvides oleks mõistlik lasteaia
parkla väravad uue rühma avamisel sulgeda. Hetkel jääb lasteaia parkla
kasutusse nii nagu on. Uue rühma avamisel võetakse vastu lõplik otsus parkla
kasutamise osas.
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3) Turvalisus lasteaia ees - Hoolekogu ja lasteaed pöörduvad Maanteeameti poole
taotlusega,

et

paigaldataks

lasteaia

ees

olevale

teelõigule

„lamavad

politseinikud“.
Arutlusel oli ka vihma korral tekkivate veelompidega seonduv küsimus.
 OTSUS:

Hoolekogu

esimees

valmistab

ette

Maanteeameti

poole

pöördumise mustandi järgmiseks koosolekuks.
4) Pühad ja aastavahetus - Et lasteaed saaks tegevusi pühade ning aastavahetuse
ajal paremini organiseerida ja toiduga arvestada, pannakse lähiajal igasse
rühma täitmiseks välja kohalkäimise tabelid, mis puudutavad detsembri
viimaseid nädalaid: 23.12 – 27.12 ja 30.12 – 03.01.
5) Põnnipesa rühmaõpetaja - konkursi käigus ei leitud uut õpetajat. Kohta täidavad
2 kvalifikatsioonile vastavat õpetajat koormusega 0,5 kohta. Üks õpetaja on
meie oma majast ja teine on väljastpoolt.
6) „Tervistedendav lasteaed“. Kostivere lasteaed esitas 01. novembril taotluse
liituda tervistedendavate lasteaedade projektiga. 01. detsembril selgub, kas
liitutakse või mitte.
7) Vabade töökohtade täituvus.
Majahoidja. Töökoht täitmata.
Logopeed. Töökoht täitmata.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 09.01.2014 kell 17.30.
Edaspidi toimuvad hoolekogu koosolekud iga kuu teisel neljapäeval.

OTSUSED:
1. Hoolekogu kooskõlastas töötasujuhendi.
2. Hoolekogu toetab valverühmade avamist alates 2014. aasta jaanuarist.
3. Hoolekogu esimees valmistab ette Maanteeameti poole pöördumise mustandi
järgmiseks hoolekogu koosolekuks.

...................................

..........................................

Maria Kisseljova

Ranele Raudsoo

Koosoleku juhataja

Protokollija
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