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1. Jõulupidude järelkaja
2017. aasta jõuluüritused korraldati teistmoodi kui eelnevatel aastatel, mistõttu on tagasiside nende osas
oluline järgnevate aastate pidude korraldamiseks.
Pidu Kostivere Kultuurimõisas (17.12.2017) jättis positiivse mulje. Lastele oli mõis peo asukohana huvitav,
kuna paljud ei olnud seal varem käinudki ning mõisas olid peo pidamiseks paremad võimalused (nt
esinemine suurel laval). Kiideti lasteaia töötajaid, kes olid nõus oma vabal päeval peo korraldamisega
tegelema ning kes valmistasid suure osa kohvikus müüdavatest küpsetistest ise. Toodi välja mõned
negatiivsed küljed: lapsevanemad ei panustanud piisavalt kohviku küpsetiste tegemisse ning peo aeg ei
olnud sobilik väiksematele lastele, kes magasid lõunaund.
Pidu lasteaia saalis (19.12.2017) korraldati sisseostetud teenuse abil. Peost jäi väga hea mulje, kõik oli hästi
tehtud ja läbimõeldud. Mitmed lapsevanemad ei olnud aru saanud, et ka lasteaia peole võisid nemad tulla.
Kuna varem oli saadetud e-mail, et mõisas toimuv pidu on kogu perele ja lasteaias toimuv jõuluhommik
lastele, siis loeti sealt ekslikult välja, et vanemad ei ole oodatud.
Lapsevanematele teadmiseks, et nad on alati oodatud kõikidele lasteaias aset leidvatele üritustele, sh iga
kuu toimuvatele teatrietendustele.
• OTSUS: 2017. aasta jõulupidude korraldamine õnnestus hästi ning samasuguseid ideid võiks kasutada ka
järgmisel aastal.

2. Lasteaia kollektiivpuhkus (Kaili)
Kostivere lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks 25.06-20.07.2018. Kuna sel aastal algab puhkus varakult,
juba juunikuus, siis on keeruline lasteaia töötajate puhkuseid planeerida – et graafikud paika saada, peaks
esimesed inimesed puhkama juba mai lõpust.
Peale kollektiivpuhkust ainult üks rühm lahti teha on vähe, kuna eelnevate aastate kogemused on näidanud,
et vahetult peale suvepuhkust tuleb lapsi lasteaeda üsna palju.

Infoks, et peale suvepuhkust on lasteaeda vaja ilmselt nelja uut õpetajat, kelle leidmiseks tuleb konkursid
läbi viia juba kevadel. Lisaks on endiselt puudu tervishoiutöötaja, kelle leidmisega on raskusi. Takistuseks
võib olla see, et keegi ei soovi osalise tööajaga töötada. Samuti on tehtud Jõelähtme Vallavalitsusele taotlus
0,5 kohaga sekretäri palkamiseks, kuid see ei ole veel positiivset vastust saanud.
• OTSUS: Lapsevanemad peavad võtma teadmiseks, et 25.06-20.07.2018 on Kostivere Lasteaed suletud ning
sel ajal on võimalus viia laps Loo Lasteaeda. Peale suvepuhkust tuleb avada mitu rühma, kuna eeldatavalt
tuleb ühe rühma jaoks liiga palju lapsi.
3. Lasteaia eelarve 2018 (Kaili, Carmen)
Kohapeal oli tutvumiseks Kostivere Lasteaia eelarve 2018, mida kommenteerisid Kaili ja Carmen. Eelarve
veel Jõelähtme Vallavalitsuse poolt vastu võetud ei ole, esimene lugemine toimus 18.01.2018 ning teine
lugemine toimub 15.02.2018. Eelarves võrreldes sügisel tutvustatud eelarve projektiga suuri muudatusi
tehtud ei ole. Samuti ei olnud koosolekul osalejatel täiendavaid ettepanekuid eelarve muutmiseks. Tehti
vaid soovitus mõelda tulevikus toidu ühishanke peale, mis võimaldaks raha kokku hoida.
• OTSUS: Praegusel kujul eelarve on sobilik ning jäädakse ootama selle kinnitamist.
4. Kohapeal esitatud küsimused
Lasteaia kohatasu- ja toidurahavabastus - Carmen jagas infot, et Jõelähtme Vallavalitsuselt on võimalik
taotleda toetust ning koosolekul tutvustati selle saamise võimalusi. Vallavalitsus on koostanud eraldi
dokumendi lapsevanematele, mis saadetakse peagi lasteaia juhtkonna poolt laiali. Eesmärk on tõsta
lapsevanemate teadlikkust toetuse saamise võimalustest, sest siiani on toetuse taotlejaid olnud vähe.
Ühtlasi juhti tähelepanu sellele, et vallavalitsuses vaatab taotluse materjale läbi vaid kolm sotsiaalosakonna
töötajat, mistõttu ei peaks inimesed kartma oma isiklikke andmeid jagada.
Viimase rühma (koolieelikute) lõunauni - küsiti, kas Kostivere Lasteaed on kursis Neeme Lasteaia
korraldusega, et viimase rühma lapsed ei pea soovi korral lõunaund magama. Neeme Lasteaias on kord, et
kõik peavad minema küll voodisse, kuid kui teatud aja jooksul suurematel lastel und ei tule, võivad nad
minna koridori eraldi vaiksesse mängunurka. Neeme Lasteaias selline süsteem toimib ning lapsed on
sõnakuulelikud ja rahul. Kostiveres ollakse sellisest korraldusest teadlikud, kuid siin seda teha on keeruline,
kuna puudub eraldatud vaikne nurk ning samuti ei saa selleks kasutada koridori. Praegu pigem sellist
süsteemi ei tehta ning tegelikult ei ole koolieelikute lõunaune aeg ka kuigi pikk, kuna nad peavad ärkama
juba kell 14.30.
Arvamuskasti idee - kuna sel aastal rühmaküsitlust ei tehtud, siis on ettepanek panna üles arvamuskastid.
See annaks võimaluse lapsevanematel anonüümselt ettepanekuid, muresid ning rõõme jagada. Arvati, et
sellistest kastidest ei ole palju kasu, kuna juba praegu ei soovi lapsevanemad eriti arvamust avaldada ja
küsimusi esitada. Igaühel on võimalus enne hoolekogu koosolekut tõstatada probleeme ja teemasid ning
edastada need rühma esindajale, kuid üldiselt seda võimalust ei kasutata. Küll aga võib ideed proovida,
pannes esialgu ühe arvamuskasti terve lasteaia peale. Samas õpetajad eelistavad saada lapsevanematelt
otsest tagasisidet (nii positiivset kui negatiivset), mitte kuulda kellegi teise käest nende kohta tehtud
anonüümseid märkuseid.
Rühmalistid - paljud lapsevanemad ei ole teadlikud, kuidas rühma e-mailid ning rühmalistid töötavad.
Rühmalistidesse (nt pesalist@kostilaps.ee) saadetava kirja saab kogu rühm ja ka õpetajad, sest muidu ei
saaks õpetajad ise sinna kirju saata. Kui mõni lapsevanem kirjutab kirja rühmalisti oma teiselt e-maililt, mis
ei ole listiga seotud, siis see kiri kohale ei jõua. Rühma e-mail (nt pesamuna@kostilaps.ee) läheb ainult
õpetajatele. Sinna kirjutatakse nt lapse lasteaeda tulemise ja mittetulemise info (lisaks ELIIS-i ja telefoni
võimalustele).

Pildistamine - üldiselt pildistamise (ja ka muude ürituste toimumise) kuupäevi edasi lükata ei ole mõtet,
sest alati on puudujaid. Lapsevanemad ei ole rahul sügisel toimunud pildistamise taustaga – mida hiljem oli
rühmapilt tehtud, seda rohkem oli taust paigast nihkunud. Tulevikus peab sellist asja kindlasti kontrollima,
kuna osad rühmapildid seetõttu ebaõnnestusid. Samas portreepildid olid kenad. Tehakse otsus korraldada
sügisel fotograafi leidmiseks hange, et proovida teisi pildistajaid.
Rühmade täituvused - osades keskmistes rühmades on vähe lapsi ning tulevikus võib mõni rühm ära
kaduda. Samas praegu neid rühmasid kokku panna ei saa, sest siis oleks laste maksimumarv rühmas
ületatud. Sõimerühmades on palju lapsi, nt Põnnipesa on juba täis, Pesamunas on veel mõned vabad kohad.
Olemas on ka üks liitrühm, kus on mõned väikeste laste kohad veel täitmata.

Otsused:
 2017. aasta jõulupidude korraldamine õnnestus hästi ning samasuguseid ideid võiks kasutada ka
järgmisel aastal.
 25.06-20.07.2018 on Kostivere Lasteaed suletud ning sel ajal on võimalus viia laps Loo Lasteaeda.
 Praegusel kujul eelarve on sobilik ning jäädakse ootama selle kinnitamist.

Hoolekogu kohtub järgmine kord 13. märtsil kell 17.30. Nädal enne koosolekut pannakse paika päevakord,
kindlasti vajavad arutamist lõpupeo ja koolieelikute juunikuuks esitamise avalduse teemad.
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Iga rühma põhiliige hoolitseb isiklikult selle eest, et hoolekogu koosolekul oleks rühma esindaja kohal, kas
põhiliikme või asendusliikme näol. Hoolekogu liikmed valiti ja kinnitati üheks õppeaastaks sügisesel
lasteaia/rühmakoosolekul.

