Kostivere Lasteaed 2016/2017
Kostivere Lasteaia HOOLEKOGU PROTOKOLL nr 4
Aeg: 11.04.2017
Koht: Kostivere Lasteaed
Algus: 17.30
Lopp: 19.00
Koosoleku juhataja: Kaire Kiin
Protokollija: Siir Erm
Koosseis:
Kaire Kiin-esimees - kohal
Kersti Sepp-Kivikangur - aseesimees - kohal
Mirjam Saueauk - kohal
Nele Idavain - asendas asendusliige Leila Malva
Annika Treiman- puudus
Kristo Konks - kohal
Marko Olop - puudus
Siiri Erm - kohal
Hegne Lend - õpetajate esindaja - kohal
Carmen Viherpuu - valla esindaja - kohal
Päevakava
- Õppekava 2017 (Kaili)
- Rahulolu küsitluse kokkuvõte (Kaire)
- Lõputrall
- Jooksvad küsimused
1. punkt: Lasteaia 2017. aasta õppekava. Kaili Raamat.
Hoolekogu liikmed olid eelnevalt õppekavaga meili teel tutvunud. Lühike arutelu.
Otsus: Hoolekogu liikmed kiitsid 2017. aasta õppekava ükshäälselt heaks.
2. Rahuololu küsitluse kokkuvõte. Kaire Kiin.
Toodi välja olulisemad teemad, mis küsitluses välja tulid: Tee olukord lasteaia ees, haljastus,
mure eelkooliga, õueskäimine, mänguasjapäev, valverühm.
Rahulolu küsitluse kokkuvõte saadetakse kõikidele lapsevanematele, kui olulisematest
teemadest on arutatud õpetajatega, see toimub mai alguses.

3. punkt. Lõputrall
Lõputrall toimun 31.05 algus kelll 16.00.
Sellel aastal on lasteaias värvi aasta. Igale rühmale jagatakse üks värv. Tulevad tavapäraselt
batuudid. Kinnitatakse maasse nõuetekohaselt. Iga rühma korraldab pikniku oma rühma juures.
Hommikul pakutakse jäätist. Näomaalijaid võiks olla rohkem, koolilapsed ka appi kutsuda
vanematest klassidest. Oodatakse abilisi. Näomaalijate kutsumisega tegeleb lasteaed.
4. punkt. Jooksvad küsimused
4.1. Lõpupidu koolieelikutele toimub 26.05. Korraldavad koolieelikute lapsevanemad
koostöös lasteaiaga.
4.2. Põnnipesa listikirjad ei liigu hästi. Õpetaja kirjad tulevad kohale, aga vanemate kirjad
mitte.
Otsus: Kaili vaatab üle Põnnipesa meililisti.
4.3. Silmaarst
Kaili Raamat: Tasuline teenus, 10 eurot laps. Väljastavad paberi, kui kellelgi on vaha
edasi põhjalikumasse kontrolli minna. Täpsem info ja info registreerimise kohta
saadetakse rühme meilidele.
4.4 Kooli registreerimine.
Kaili Raamat, Carmen Viherpuu: I klassi astumiseks saab taotlusi esitada 30. märtsist
kuni 15. maini. Taotluse vorm ja täiendav info on leitav kooli kodulehel.
Koolivalmiduskaart antakse kätte lõpupeol.Tervisekaardi väljastab perearst.
4.5 Õuesõppe projektile kandideerimine.
Kaili Raamat: Lasteaed valmistab ette Innovesse esitamiseks õuesõppe projekti.
Tähtaeg on 2. mai. Võimalik on saada rahastust kuni 10 000 eurot õuesõppe arendusnõustamistegevuse paremaks korraldamiseks. Esitavad taotluse. Kui saavad rahastuse,
järgneb sellele ka vanemate küsitlus. Tullakse kõigepealt õpetajaid nõustama, seejärel
tulevad neile koolitused. Lõpuks tuleb õuesõppe ja digiõppe õppekava.
4.6 Talgupäeva sel aastal ei tule.
Kaili Raamat: Talgetust osavõtjaid on vähe.
4.7 Must postikate korda. Naerulindude sissepääsu juures oleva värava must postikate
kinnitatakse uuesti posti külge. Selle teeb korda hoolekogu liige Kristo Konks
Hoolekogu sel õppeaastal rohkem kokku ei tule.
Koosoleku juhataja:

Protokollija:

Kaire Kiin

Siiri Erm

