KOSTIVERE LASTEAED
HOOLEKOGU KOOSOLEK

Kostivere, 15. oktoober 2019
Protokoll nr 1
Asutus: Kostivere Lasteaed
Asukoht: Aruküla tee 1, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa

Kostivere lasteaia juhataja Kaili Raamat kutsus hoolekogu liikmed ning asendusliikmed kokku
alljärgneva päevakorraga:





Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Kodukorra ülevaatamine ja uue kodukorra kinnitamine
Kohapeal algatatu

Kostivere Lasteaia hoolekogu (edaspidi „Hoolekogu“) koosolekul osalesid järgnevad
hoolekogu liikmed ning asendusliikmed:
1.

Kristo Konks Põnnipesa

2.

Marian Leomar Rõõmupesa

3.

Triin Hinnosaar Päikesekiired

4.

Karin Uuselu Õpetajate esindaja

5.

Kairi Suursoo Pesamuna

6.

Juta Altmets Vanderpõnnid

7.

Maarja Reinberg Lepatriinud

8.

Kaire Kiin Vigurvändad

9.

Kaidy Matveus Naerulinnud

10.

Kaili Raamat

Puudus valla esindaja Carmen Viherpuu.
Koosolekut viis läbi lasteaia juhataja Kaili Raamat ja protokollis hoolekogu liige Kaidy
Matveus. Ühehäälselt kinnitati koosoleku päevakord.

Ettepanek esimeheks Kaire Kiin, aseesimeheks Kristo Konks. Ühehäälselt
valiti tagasi hoolekogu esimeheks Kaire Kiin ja aseesimeheks Kristo Konks.
1.

Kodukord:
Kodukorda viidi sisse muudatused kuna seal puudusid/ei vastanud nõuetele
turvalisusega seotud punkt/punktid.
Kristo: Igaks juhuks vaadata ka üle GDPR-iga vastavuse osa piltidega seotud punkt.
Lisaks tehti ettepanekuid kodukorra sõnastuste muudatusteks.
Lepiti kokku, et uus parandatud kodukorrad saadetakse hoolekoguliikmetele üle
vaatamiseks kolmapäeval 16.10.2019, veel viimaseid muudatuse ettepanekuid on
võimalik saada hiljemalt 18.10.2019 kell 12.00.
2.

3.

Jooksvad küsimused ja teemad:

Naerulindude rühma poolne rattaparkla. Kuna see on mõeldud suurematele
ratastele, siis enamus laste jooksuratastest ja ka tavalistest ratastest sinna väga seisma
ei jää. Osad rattad ei mahu üldse vahele ja teine osa jäävad hoidjasse loksuma.
Kaili: vaatame üle ja võtame midagi ette.
a.

Kristo: Millal on järgmine evakuatsiooni õppus? Lastele see väga meeldis.
Kaili: Kuna siiani on õppused läinud väga hästi, siis järgmine tehakse ootamatult, ilma
etteteatamiseta.
b.

c.

Pildistamine toimub 31. oktoober. Pildistajaks Pildikompanii.

Jõulupidu toimub 17. detsembril, arvatavasti kell 17.00 Kultuurimõisas.
Esinevad viie vanema rühma lapsed. Rühma õpetajad sätivad lapsed aias valimis ja
viivad mõisa. Lastevanematel on loomulikult ka võimalus seda ise teha. Kontserdile
on oodatud kõik rühmad.
Kohvikut sellel aastal jõulupeo ajal ei toimu.
Jõuluvanaga pidu on lasteaias eraldi.
d.

2020 kollektiivpuhkus 29. juuni kuni 27. juuli. See on hetkel eeldatav ja Vallas
kinnitust saamata aeg.
e.

Kaili: Õpetajate päev ja terve maja töötajate ühine koolitusväljasõit läksid
hästi. Töötajatele väljasõit meeldis ja oli ülioluline koostöö parendamiseks.
f.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 7. jaanuaril 2020.

Juhataja Kaili Raamat

protokollija Kaidy Matveus

________________

______________________

