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Päevakord:
1. Arengukava
2. Järelevalve tagasiside ja tähelepanekud
3. Jõulud: loterii ja kohvik
4. Jooksvad küsimused

Arengukava koostamise etapis saadeti lastevanematele kiri ettepanekute tegemiseks, kuid
ühtegi vastust ei tulnud. Õpetajate tehti pedagoogilisel nõupidamisel arengukavasse mõned
sõnastuse muudatused, sisulisi ettepanekuid ei tehtud.
Väljavõtted uuest arengukavast:


Õpetaja teeb lahtise tegevuse üle aasta. Kui tal lahtist tegevust ei ole, siis õpetaja
tutvustab oma kolleegidele , millist erialast kirjandust: raamatut, artiklit ta on
lugenud.



Ressursid: Välisfassaadi remont, järk-järgult toimub siseruumides sanitaarremont.



Jätkatakse koolituste korraldamist lastevanematele



Jätkuvalt kutsuda üles lapsevanemaid ennast Eliisi registreerima ja seda kasutama.



Õppekavas jätkub õuesõppe teema, tuleb sisse liiskluskasvatuse teema.



Õppeprotsessil lähtume õppekavast, et õppetegevused on mängulised ja et lastel
oleks rohkem mänguaega.



Veel on võimalus teha ettepanekuid arengukava kohta, siis läheb see 5. detsembril
Jõelähtme Vallavalitsusse kinnitamisele.
Pesamuna rühma lapsevanem Kristo Konks esitas küsimuse menüü kohta, et kes
seda kontrollib. Direktor Kaili vastas, et Veterinaar- ja toiduamet ning
tervisekaitse käib samuti kontrollimas.

1. Järelvalveametniku tagasiside:


Korrastada hoolekogu protokollide numeratsiooni



Kontrollida üle protokollidel olevad allkirjad



31. Augustiks 2017 peab hoolekogu kinnitama lasteaia õppekava.



Kuulutada avalik konkurss kvalifikatsiooninõuetele vastava logopeedi leidmiseks.
Praeguse töötajaga soovib lasteaed koostööd jätkata, kuid tema ametinimetus
muutub eripedagoogiks. Tema tööülesanne jääb samaks: laste kõnearendus.

2. Jõulud: loterii, kohvik.


Jõulupidude info on edastatud kõikide rühmade vanematele maili teel, samuti on
üleval kuulutused



Palume lapsevanemate abi jõuluvana leidmisel.



Loteriisse tuua lapsevanemate poolt võimalikult uued asjad. Võtta ühendust
kirjastustega ja mänguasjaladudega, et ehk on võimalus sealt loteriisse vahendeid
saada. Info loterii kohta on rühma hoolekoguesindajate poolt edastatud teistele
lastevanematele.

3. Jooksvad küsimused.


Jaanuar 2017 kuulutatakse välja konkurss tervishoiutöötaja ametikoha täitmiseks.



Teema tõstatas Mirjam Saueauk: Vanderpõnnide rühma vanemad ei ole rahul, et
rühmas töötab õpetaja, kelle laps käib samas rühmas.
Vastas direktor Kaili: praegusel hetkel ei ole meil võimalus õpetajaid ümber tõsta.
Kõikides rühmades on õpetajad olemas, kes ei soovi oma rühmast ära tulla.
Ettepanek: Kui on vanematel millegi teemal rahulolematus, siis tuleb sellest teada
anda rühma hoolekoguesindajale, kes suhtleb antud teemal juhtkonnaga.



Teema tõstatas Mirjam Saueauk: Vanderpõnnide rühmast läks õpetaja nii ära ,et
lapsevanemad ei olnud sellest teadlikud. Samuti nad ei olnud teadlikud uuest
õpetajast.

Ettepanek: Kui õpetaja lahkub töölt, siis ta teavitab sellest kirja teel oma rühma
lapsevanemaid, samuti informeeritakse vanemaid uuest õpetajast.


Lapsevanema tähelepanek: õuesoleku ajal on lapsed roninud varjualuse
seinamööda üles, samuti on märgatud, et lapsed ronivad aia otsa.
Ettepanek: Õpetajatele meelde tuletada, et õuesoleku ajal rohkem lapsi märkama



Direktor Kaili rääkis Maanteeameti projektist, kus lasteaia juurde tuleb
kõrgendusega ülekäigurada, lasteaiaaed tõstetakse sissepoole, mistõttu kõnnitee
tehakse laiemaks.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub: 17.01.2017, kell 17.30. Nädal enne
koosolekut pannakse paika päevakord.
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