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1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
Hoolekogu esimeheks valiti Kaire Kiin, aseesimeheks Kersti Sepp-Kivikangur ja protokollijaks Elis
Sikk. Arutati, et protoll peab hoolekogu liikmetele tutvumiseks jõudma mitte hiljem kui kolme
toopaeva jooksul peale hoolekogu toimumist. Kahe toopaeva jooksul saab teha parandus- ja
taiendusettepanekuid. Hiljemalt viis toopaeva peale koosoleku toimumist , saadetakse protkoll
edasi rühmadele (lastevanematele ja rühma meilile) ja pannakse üles lasteaia kodulehele.
• OTSUS: Hoolekogu esimees on Kaire Kiin ja aseesimes Kersti Sepp-Kivikangur. Protokollija on
Elis Sikk.
2. 2015/16 õppeaasta ülevaade (Kaili)
Ülevaade eelnevalt hoolekogu liikmetele saadetud. Lasteaia direktori ülevaade 2015/16
õppeaastast.
•

•
•

Õppeaasta jooksul toimus meeskonnatoo teemaline sisekoolitus ja tuleohutuse alane
koolitus ja Kostivere Mõisas Jõelahtme valla lasteaednike motivatsioonikoolitus "Rõõmu
latted".
KIKi poolt rahastati projekt „Kostivere Lasteaia laste õppeprogrammid looduskeskustes
2015/2016 õppeaastal
Pedagoogiline kaader: 12 lasteaiaõpetajat kõrgharidusega ( neist kaks vanemõpetajat), 7
kesk-eriharidusega, 1 kvalifikatsioonile mitte vastav.

3. 2016/17 õppeaasta tegevuskava (Kaili)
Hoolekogule on uue õppeaasta tegevuskava eelnevalt tutvumiseks saadetud. Tegevuskava
koostatakse igal aastal üheks õppeaastaks. Hoolekogu parandusettepanekuid ei teinud.
4. Sisehindamise aruanne (Kaili)
Hoolekogule on sisehindamise aruanne eelnevalt tutvumiseks saadetud. Hoolekogu parandusettepanekuid ei tehtud. Sisehindamise tulemuste põhjal koostatakse arengukava tegevuskava,
mille põhjal omakorda ühe aasta tegevuskava. Kõik tootajad lahtuvad oma tooplaanide

koostamisel lasteaia tegevuskavast. Hoolekogu kooskõlastab sisehindamise aruande.
Otsus:
Hoolekogu kooskõlastab Kostivere Lasteaia
sisehindamise aruande.

2013/2014 – 2015/2016 õppeaastate

5. Avaliku konkursi kord
Hoolekogu tutvus Avaliku konkursi korraga, parandusettepanekuid ei tehtud. Hoolekogu kinnitab
Kostivere Lasteaia õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal tootavate isikute
vaba ametikoha taitmiseks korraldatava konkursi labiviimise korra.
Otsus: Hoolekogu kinnitab Kostivere Lasteaia õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja
kasvatusalal tootavate isikute vaba ametikoha taitmiseks korraldatava konkursi labiviimise korra.
6. Kohapeal esitatud küsimused
Huviringid – Lasteaias on kaesoleval õppeaastal palju erinevaid huviringe. Ringijuhendaja võtab
rühmadest lapsed. Küsimus on, kuidas ja kus kohast saab lapsevanem informatsiooni naiteks, kui
huviringi toimimise aeg muutub?
Hoolekogu leidis, et selline info peaks liikuma huviringi juhendaja ja lapsevanema vahel.
Lasteaia kodulehele lisatakse huviringide pakkujate nimed ja kontaktid ?
Ülekäigurada (kiri Maanteeametile) - ülekaigurada ja/või lamavpolitei on vaga vajalik lasteaia
juures.
Maanteeamet on lubanud alustada lahiajal lasteaia esise tee remondiga, et ei tekiks suuri
veelompe. Koostatakse kiri Maanteeametile palvega, remondiplaani planeerida ka ülekaiguraja
ja/või lamavpolitei rajamine lasteaia esisele teelõigule.
Fotograaf – Kaili arutab Reedaga, kas oleks võimalik rühma piltidele teha ilus taust.
Logopeed – Kuidas kontrollitakse lapsi, kes ei ole koolieelikud? Kaili vestleb sel teemal
logpeediga.
Tervishoiu töötaja – Küsiti, kas tervishoiu tootaja koht on taidetud?
Ei ole taidetud, uue aasta jaanuarikuus kuulutatakse valja uus konkurss tervishoiu tootaja
leidmiseks (0,5 kohta).
Otsused:
• Hoolekogu esimees on Kaire Kiin jaa aseesimes Kersti Sepp-Kivikangur. Protokollija on
Elis Sikk.
•

Hoolekogu kooskõlastab Kostivere Lasteaia
sisehindamise aruande.

•

Hoolekogu kinnitab Kostivere Lasteaia õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja
kasvatusalal tootavate isikute vaba ametikoha taitmiseks korraldatava konkursi labiviimise
korra.

2013/2014 – 2015/2016 õppeaastate

Hoolekogu kohtub jargmine kord 29. novembril, kell 17.30. Nadal enne koosolekut
pannakse paika paevakord.
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Iga rühma põhiliige hoolitseb isiklikult selle eest, et hoolekogu koosolekul oleks rühma esindaja
kohal, kas põhiliikme või asendusliikme naol. Hoolekogu liikmed valiti ja kinnitati üheks
õppeaastaks sügisesel lasteaia/rühmakoosolekul.

