KOSTIVERE LASTEAED
HOOLEKOGU KOOSOLEK

Kostivere, 6. jaanuaril 2020.a.
Protokoll nr 2
Asutus: Kostivere Lasteaed
Asukoht: Aruküla tee 1, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa
Kostivere hoolekogu esimees Kaire Kiin kutsus hoolekogu liikmed ning asendusliikmed
kokku alljärgneva päevakorraga:
1. Jõulupidude tagasiside
2. Kollektiivpuhkuse kuupäevad
3. 2020 eelarve
4. Kohapeal esitatud küsimused
Kostivere Lasteaia hoolekogu (edaspidi „Hoolekogu“) koosolekul osalesid järgnevad
hoolekogu liikmed ning asendusliikmed:
1. Kristo Konks – Põnnipesa hoolekogu liige ja Naerulindude rühma esindaja
2. Triin Hinnosaar – Päikesekiirte rühma hoolekogu liige
3. Karin Uuselu - Õpetajate esindaja
4. Kairi Suursoo - Pesamunade rühma hoolekogu liige
5. Juta Altmets - Vanderpõnnide rühma hoolekogu liige
6. Kersti Sepp-Kivikangur - Rõõmupesa rühma hoolekogu liige
7. Leila Malva – Lepatriinude rühma asendusliige
8. Kaire Kiin - Vigurväntade rühma hoolekogu liige
9. Kaili Raamat – lasteaia direktor
Puudus: valla esindaja Carmen Viherpuu.
Koosolekut juhtis hoolekogu esimees Kaire Kiin ja protokollis hoolekogu liige Kairi Suursoo.
Ühehäälselt kinnitati koosoleku päevakord.

1. Jõulupidude tagasiside

17. detsembril toimus advendikontsert Kostivere Kultuurimõisas, mis on oma olemuselt väga
sobilik koht jõulupeo pidamiseks, kuid kuna osalejaid oli palju, jäi ruum kitsaks ja umbseks
ning istudes esinejaid näha ei olnud.
18. detsembril lasteaia saalis toimunud laste jõulupidu sai positiivse tagasiside nii näidendile
kui ka jõuluvanale. Lapsevanemateni jõudnud info üritusel osalemise kohta oli ebaselge, kas
soovi korral võib osaleda või mitte?
Otsus: teha järgmine jõulukontsert kahes osas: kell 16:30 esinevad nooremate laste rühmad ja
kell 17:30 esinevad vanemate laste rühmad. Vahepeal oleks paus 15 minutit. Advendikontserdil võtame paremaks esinejate nägemiseks kasutusele lava.
Kaili: Selguse mõttes kordame, et kui advendikontsert on suunatud laste peredele, siis lasteaia
jõulupidu on eeskätt lastele, kuid soovi korral võivad osaleda ka lapsevanemad, nii nagu
kõikidel lasteaia üritustel.

2. Kollektiivpuhkuse kuupäevad

Lasteaed on suletud personali kollektiivpuhkuseks vahemikus 29.06.2020-24.07.2020 (26
kalendripäeva).
Lasteaed korraldab personalile kohustusliku 2-päevase koolituse 25.-26.06.2020.
Hoolekogu teeb ettepaneku, et lasteaed on suletud personali koolituse ajal 25.-26.06.2020.
Koolieelikud saavad lasteaias käia kuni jaanipäevani, kui lapsevanem esitab sellekohase
kirjaliku avalduse hiljemalt 01.05.2020.

3.

2020 eelarve

Kaili: 2020 eelarves on Pesamunade rühma remont.
Õueala projekteerimise ja edasiarenduse mõte seisab pakkumiste taga, päringutele pole
vastatud. Õueala muudatused pole 2020. aasta eelarves kajastatud, kuid:
o

atraktsioonide uuendamine ja täiendamine, näiteks katusega õues-õppeklass, on
vajalik õppetegevuse läbiviimiseks;

o

õueala asfaltkate on väga halvas seisus ja vajaks ülesvõtmist, samas oleks vaja
planeerida ka uue asfaldiplatsi ehitus jalg- ja tõukeratastega sõitmiseks koos
teekattemärgistusega.

Kaili: 2019. aastal vahetati Päikesekiirte rühmas kõik rühmaruumi kapid. Kolmes rühmas on
nüüdsest suuremad diivanid ja kahes rühmas 2 väiksemat diivanit. Soetati LEGO komplekte ja
digivahendeid. Suuremat remonti eelmisel aastal teha ei õnnestunud, kuid küttesüsteemi
parandusi sai tehtud. Pooled personali liikmetest läbisid tervisekontrolli ja sel aastal läheb
tervisekontrolli ka teine pool personalist. Õppe ja mänguvahendeid on piisavalt ja neid

soetatakse juurde vastavalt vajadusele.
Kokkuvõte: 2020 tuleks õueala planeerimisega edasi liikuda. Hoolekogu teeb ettepaneku
asfaldi vahetuseks koos teekattemärgistusega. Küsime lapsevanematelt ja laste atraktsioonide
tootjatelt tagasisidet, mõtteid ja ideid õueala kasutuse kohta (nt Mudaköök õuealale), et
liikuda edasi konkreetsema tegevusplaanini.
4. Jooksvad küsimused ja teemad
1) Ettepanek: valverühmad võiksid ka õues käia.

Kaili: enamasti käivadki, kuid viivituseks on olnud ringide toimumise ajad, kuna ringi
läbiviija peab lapsed tagasi rühma tooma. Siis on juba võimalik kõigil õue minna.
2) Huviringide teemad: kuidas saab tundide eest küsida kuutasu ettemaksu (kuutasupõhise arvestusega) kui ringi läbiviija jätab omavoliliselt mõned tunnid ära ja seda
veel eelnevat teavitamata? Inglise keele ringis on lapsi jäänud nii väheks, et osalejad
tuleks koondada ühte rühma varasemale ajale.
Kaili: Kui huvilisi leidub, siis lasteaed leiab pakkujad, kuid huviringide sisulised
teemad palun suunata otse ringi läbiviijale. Edaspidi sõlmib lasteaed
teenusepakkujatega õiguste ja kohustuste kohta lepingud, lepingupõhjade
ettevalmistus käib. Lepingute sisulisi küsimusi käsitleme järgmisel koosolekul.
3) Vanderpõnnide rühmas pidev õpetajate vahetus häirib lapsi ja nad ei taha lasteaeda

tulla.
Kaili: üks õpetaja ootamatult lahkus ja täiskohaga õpetaja jäi haigeks. Rühmas
töötavad õpetajad osalise koormusega, seetõttu on muudatusi rohkem ja see avaldab
mõju lastele, kes vajavad selgemat rutiini.
Kokkuvõte: sujuva kommunikatsiooni hoidmiseks tuleks olulistest (eriti ootamatutest)
muudatustest, näiteks õpetaja vahetus/asendus või kriisiolukorrad, teavitada eelnevalt
lapsevanemaid rühma listi kaudu ja kindlasti ka rühmas kohapeal (kui lapsevanem
pole e-kirju jõudnud lugeda), näiteks võõrad/asendus õpetajad võiksid ennast lastele ja
lapsevanematele tutvustada.
4) Kristo: kui palju on personalist magistrikraadiga õpetajaid?
Kaili: 4 õpetajat 18-st.
5) Kaili: Vahepeal toimus lasteaias ootamatu elektrikatkestus. Vald teavitas hommikul, et

Kostivere kool ja lasteaed on suletud. Kohale tulnud lapsevanemaid informeeriti
olukorrast ja kohale jäänud lastele tagati hommikusöök. Elekter tuli tagasi ennelõunal
ja tavapärane elu taastus. Kriisi olukorras on lasteaia lahtiolekuaegadel alati keegi
olemas.
6) Kristo: Kriisiplaani tuleks lisada, et lasteaed on valmis tagama ühe toidukorra.

Kaili: Lasteaias on alati kohapeal olemas maisihelbed ja Saku Läte vesi.
7) Kaili: tuleb pidevalt juurde uusi lapsi, nii sõimevanuseid kui ka vanemaid.
8) Kristo: Lapsevanematele võiks teha kohustuse tuua lasteaeda igale lapsele

vihmariided, et oleks võimalik iga ilmaga õues olla.

9) Lasteaiale võiks teha Facebooki konto, kust lapsevanem saaks infot toimuvate ürituste,

muudatuste, kriisiolukordade jm uudiste kohta.
Kaili: Hetkel liigub info läbi ELIISI, rühmalistide, kodulehe ja võtame teabejagamise
kanalina kasutusele ka Facebooki.
10) Järgmine hoolekogu koosolek toimub 10. märtsil 2020.

Juhataja:

Protokollija

Kaire Kiin

Kairi Suursoo

Allkirjastatud digitaalselt

Allkirjastatud digitaalselt

