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1. Hoolekogu esimehe valimine ja aseesimehe valimine
Lasteaia direktor annab ülevaate esimehe ülesannetest. Esimeheks valiti Kersti Sepp-Kivikangur,
aseesimeheks Helen Eharand ja protokollijaks Kaire Kiin.
Arutati, et protoll peab hoolekogu liikmetele tutvumiseks jõudma mitte hiljem kui kolme tööpäeva
jooksul peale hoolekogu toimumist. Kahe tööpäeva jooksul saab teha parandus- ja
täiendusettepanekuid. Hiljemalt viis tööpäeva peale koosoleku toimumist , saadetakse protkoll edasi
rühmadele (lastevanematele ja rühma meilile) ja pannakse üles lasteaia kodulehele.
• OTSUS: Hoolekogu esimees on Kersti Sepp-Kivikangur ja aseesimees Helen Eharand.
Protokollija on Kaire Kiin.
2. Suvine valverühm/valvelasteaed
Valla esindaja Carmen Viherpuu: Suvise valverühma sisseseadmisega töötaks lasteaed senise 11 kuu
asemel 12 kuud. Mis tähendab kõikidele laspevanemale augustikuu kuutasu lisandumist. Maikuus
pannakse paika suvekuude kohalkäimise graafik, mille alusel tehakse söögiarvestus. Suvekuudel
tasutakse söögiraha ette vastavalt graafikul märgitule ja tasaarveldust puudutud päevade kohta ei
tehta. Hoolekogu kinnitab suvekuudeks söögiraha päevamäära. Valverühm/lasteaed on ühel aastal
Kostivere Lasteaias ja järgmisel aastal Loo Lasteaias jne, Neeme jääb välja, kuna seal pole piisavalt
ruumi. Valverühmaga pikeneb kokkupandud rühmade aeg.
Varasemalt on valverühma püütud katsetada aga pole olnud piisavalt registreerinuid, alla 10 lapse.
Registreeriti laps ainult nö oma lasteaeda (Kostivere omad Loole ei registreerinud ja vastupidi). On
pakutud ka juuliks kohti Maardusse, ka seda pole varasemalt keegi kasutanud. Üksik juhtumistega
tegeleti ja tegeletakse vajadusel ka edaspidi.
Valla ettepanek: Kollektiivpuhkuse nihutamine.
Näide: Kostivere Lasteaed läheb kollektiivpuhkusele 27.06 ja tuleb välja 25.07 ja Loo Lasteaed
läheb kollektiivpuhkusele 11.07 ja tuleb välja 8.08. Kostivere lapsed saavad käia 27.06-8.07 Loo
Lasteias ja Loo lapsed 25.07-5.08 Kostivere Lasteiaias. Sellisel juhul jääk nö katmata jääks vaid
kaks nädalat 11.07-22.07. Puhuste nihutamisega ei kaota õpetajad oma pühkusepäevi, mis vald on
neile võrdselt kooli õpetajatega võimaldanud.
Hoolekogul tuleb otsustada, milline valik teha. Kas valverühm/lasteaed või puhkuste nihkesse
panek?

•

OTSUS: Hoolekogu otsustas ühehäälselt, et pooldatakse valla ettepanekut, puhkuste
nihkesse panekut.

3. Eelarve 2015/2016
2016 aasta eelarveprojekt on esitatud
Suurimad kulud 2016:
• Pargipoolne aed tuleb asendada tugevama võrguga.
• Rühmade arvutite välja vahetamine
• Saali ja koridori remont
Eelmise aasta eelarvesse pandi rühma seinete isolatsioonplaatide ostusoov, mida siis ei
võimaldatud, seekord seda rida ei pandud. Valla esindaja soovitas siiski see rida lisada ehk siiski
leidub selleks vahendeid uuel aastal.
2015 on esitatud ka kaks lisa eelarvet: esimese aia vahetamine, rühmadesse sügavamad duššialused,
küttekuludeks, kuttekulud suurenesid seoses 8nda rühma avaimisega.
4. Jooksvad küsimused
• Põnnipesa rühma seintes augud ja seinad koledad. Rühm kajab.
OTSUS: Seinad tuleb üle värvida.
• Päästeamet on andnud nõusoleku tuletõrjevooliku kappide eemaldamiseks. Hetkel pole
leitud kedagi, kes need eemaldaks.
• TIP-TIP-TAP mänguväljakud värvist ära ja mõned elemendid pundunud. Garantii läbi.
Hinnapakkumine tootjalt.
• Tervishoiutöötaja 0.5 kohta täitmata. Hetkel ei ole ka selleks ruume. Ideaalis võiks see kohta
olla täiskoormusega.
• Tehti ettepanek; kui mõnes rühmas on nt tuulerõuged, silmapõletik või muu nakkushaigus,
siis sellest teavitada ka teisi rühmasid. Praegu see ettepanek heakskiitu ei saanud, kuna võib
tekitada liigset paanikat lastevanemate seas.
• Pildistamine. Tehti ettepanek tulla nö rühmapiltide "raamis" välja ja teha rühmas meeleolu
pilte (Kaire Naerulindudest saadab mõned näidispildid ). Seda teemat arutati Reet Suhovaga,
kes on rühmapilte aastaid teinud ja tema oli sellega nõus.
OTSUS: Meeleolu pilte võiks teha kevadel.
• Kodukorda tuleb lisada hädaolukorras tegutsemise juhend.
• 1.jaanuarist 2016 muutub Lastekaitseseadus, sellega seoses võetakse ära Kostivere Lasteaia
Kodukorrast Lisa 1.
• Jõulu nädal lasteaias algab 14.detsembrist. Hoolekogu korraldas Jõululaada eelmine aasta,
nii ka see aasta.
5. Järgmine kohtumine
Hoolekogu järgmine kohtumine toimub 25. novembril, kell 17:30.
Protokolli parandusettepanekuteks ja täiendamiseks on kuni reede (23. oktoober) lõunani.
Kommentaarid palun saata otse protokollijale ja lõplik versioon kinnitatakse PDF failina ning
saadetakse hoolekogu liikmetele, lapsevanematele ning rühmadele laiali saatsmiseks hiljemalt
27.oktoobril.
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