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1. Lõputrall
Kaili tegi ettepaneku, et seekord võiks lõputrall olla teistsugune kui ta on olnud eelnevatel aastatel.
Seoses Eesti Vabariigi sajanda sünnipäevaga võiks selle aastane lõputrall olla rahvuslik teemapidu.
Õhtupoole võiks läbi viia erinevaid mänge, kaasates ka lapsevanemaid. Tegevused võiks jagada
rühmade kaupa – igalt rühmalt võiks tulla idee, mis tegevust läbi viia.
Arutati Fotoboxi atraktsiooni tellimist, aga see teenus on liiga kallis siis pakuti alternatiivina välja ise
panna fototaust ja fotoaparaat statiivile.
Kaili tegi ettepaneku korralda lõputrall 25.mai (reede).
Kehva ilma korral saab kasutada Kostivere Kultuurimõisa saali või võimalusel Kostivere Põhikooli
spordisaali.
Lõputralli eelarve on 250 eurot.
• OTSUS: 2018 aasta lõputrall toimub 25.mai. Lõputrall on rahvuslik teemapidu.
2. Avaldused (Kaili)
Kaili rääkis avaldustest, mille lapsevanemad peavad esitama, kui neil on soov, et nende laps saaks
käia lasteaias peale lõpupidu (see puudutab koolieelikuid) ja peale jaanipäeva (see puudutab kõiki v.a
koolieelikuid).
Esimene avaldus on mõeldud koolieelikutele, kes soovivad peale lõpupidu käia lasteaias.

Teine avaldus on mõeldud kõikidele (v.a koolieelikutele), kellel on vajadus Kostivere Lasteaia
kollektiivpuhkuse ajal 2 nädalat viia laps Loo Lasteaeda. Loo Lasteaeda saab väga põhjendatud
vajadusel lapsele koha.
• OTSUS: Lapsevanemad, kes soovivad, et nende koolieelikust laps saaks käia peale lõpupidu
lasteaias, peavad Kostivere Lasteaia direktorile esitama vastavasisulise avalduse 1.maiks.
Lapsevanemad kellel on väga põhjendatud vajadus Kostivere Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal 2
nädalat viia laps Loo Lasteaeda, peavad esitama vastavasisulise avalduse Kostivere Lasteaia
direktorile 1.maiks.

3. Lasteaia territooriumil tehtavad kanalisatsioonitööd ja haljastus
Lasteaia territooriumil toimuvad kanalisatsiooni- ja kaevetööd on tõstatanud palju poleemikat. Valla
ja lasteaia juhtkonna vahel oli tekkinud infosulg ja lasteaias ei oldud teadlikud, et lasteaia
territooriumil kaevatakse pool aeda üles, seal hulgas võeti maha ka puid. Sellega seoses soovib
Kostivere Lasteaia hoolekogu teha läbi protokolli teabenõude, mis on suunatud Jõelähtme
Vallavalitsusele. Palume teabenõude vormis edastada seaduses ettenähtud tähtaja ulatuses lasteaia
territooriumil läbiviidavate tööde lepingujärgne tähtaeg, transpordivärava ees asuva kraavi sulgemise
ja asfaltkatte taastamise tähtaeg (viimane segab oluliselt lasteaia toitlustus transpordi liikumist),
lasteaia territooriumit puudutav haljastusprojekt ja selle tähtajad koos istutavate taimede nimekirjaga,
demonteeritud inventari tagasi paigaldamise tähtaeg ning lasteaia territooriumi koristus ja
liikumispiirangute kõrvaldamise aeg. Palume vastus edastada lasteaia direktori vahendusel, kes
toimetab vastuse hoolekogu liikmetele.
• OTSUS: Hoolekogu teeb Jõelähtme Vallavalitsusele läbi protokolli teabenõude.

4. Koolieelikute puhkeaeg
Hoolekogu liikmed tõstatasid küsimuse koolieelikute puhkeaja muutmise vajaduse osas, kuna on
selgunud, et mõned koolieelikud ei soovi lõunaund magada. Toimus arutelu, kui pikk peaks olema
puhkeaeg, nendele lastele, kes ei jää magama, mille tulemusena jõuti järeldusele, et hoolekogu teeb
juhtkonnale ettepaneku arutada koolieelikute puhkeaja teemat õpetajatega.

• OTSUS: Hoolekogu teeb ettepaneku juhtkonnale arutada koolieelikute puhkeaja teemat
õpetajatega. Nende poolseid ettepanekud ootab hoolekogu järgmisel hoolekogu koosolekul s.o
8.05.18

5. Kohapeal esitatud küsimused/tähelepanekud
Kui lapsevanem tuleb lapsele lasteaeda järgi. Kui tulete lapsele lasteaeda järgi, siis alati veenduge,
et rühmaõpetaja näeb, et Te lapsega ära lähete.
Automootorite seiskamine lasteaia värava taga. Palume kõikidel lastevanematel, kes lapsi

autodega lasteaeda toovad, automootorid värava taga seisata.
Otsused:
 2018 aasta lõputrall toimub 25ndal mail, hea ilma korral lasteaia aias, halva ilma korral ilmselt
Kostivere Kultuurimõisa saalis.
 Lapsevanemad, kes soovivad, et nende koolieelikust laps saaks käia peale lõpupidu lasteaias
peavad Kostivere Lasteaia juhtkonnale esitama vastava sisulise avalduse 1.maiks.
Lapsevanemad kellel on väga põhjendatud vajadus Kostivere Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal
2 nädalat viia laps Loo Lasteaeda, peavad esitama vastava sisulise avalduse Kostivere Lasteaia
direktorile 1.maiks.
 Hoolekogu teeb Jõelähtme Vallavalitsusele läbi protokolli teabenõude.
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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.

