KOSTIVERE LASTEAED
HOOLEKOGU KOOSOLEK

Kostivere, 24. oktoober 2017
Protokoll nr 1
Asutus: Kostivere Lasteaed
Asukoht: Aruküla tee 1, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa

Arvestades Jõelähtme Vallavalitsuse 12.10.2017.a korraldust nr-ga 881, kutsus Kostivere
Lasteaia direktor Kaili Raamat 16.10.2017.a hoolekogu liikmed ning asendusliikmed kokku
alljärgneva päevakorraga:

1. Hoolekogu esimehe valimine;
2. Lasteaia eelarve projekt aastaks 2018;
3. Kohapeal algatatu.

Kostivere Lasteaia hoolekogu (edaspidi „Hoolekogu“) koosolekul osalesid 24.10.2017.a
järgnevad hoolekogu liikmed ning asendusliikmed:
1) Nele Idavain
2) Kaire Kiin
3) Kadi Raudsepp
4) Annika Treiman
5) Anett Kaselo
6) Kersti Sepp-Kivikangur
7) Kristo Konks
8) Siiri Erm-Nairismägi
9) Hegne Lend – õpetajate esindaja
10) Carmen Viherpuu – valla esindaja
11) Teele Linask

Koosolekut juhatas Kostivere Lasteaia direktor Kaili Raamat ning protokollis Hoolekogu liige
Kadi Raudsepp. Ühehäälselt kinnitati koosoleku päevakord.

Juhindudes koosoleku päevakorrast, arutati ning tehti otsuseid alljärgnevalt:
1. Hoolekogu esimehe valimine
Ühehäälselt kinnitati Hoolekogu esimeheks Kaire Kiin ning aseesimeheks Kristo Konks.
2. Lasteaia eelarve projekt aastaks 2018
Lasteaia direktor Kaili Raamat tutvustas Jõelähtme Vallavalitsusele esitatud eelarve projekti,
mille kohaselt on 2018.aastaks ette nähtud rahalisi vahendeid:

-

Inventarile, sh mänguasjad, osade rühmade mööbel, Põnnipesa rühma vaip;
Saali remondile, sh põranda vahetus, seinade korrastamine;
Koridori põrand;
Lasteaia fassaad;
Personali koolitused
Dokumendihalduse teostajana palgata osalise töökoormusega sekretär.

Seejuures ei ole projektis ette nähtud lasteaia tänavapoolsele mänguplatsile uute atraktsioonide
ostmist. Ühiselt otsustati, et lasteaia direktor küsib mänguväljakute terviklahenduste
pakkumisi.
3. Kohapeal algatatu
3.1. Laste võimalus kasutada erinevaid atraktsioone õuealal
Leiti, et sõltuvalt rühmast ning rühmaõpetajast võib laste ligipääs kõikidele lasteaia õuealal
olevatele atraktsioonidele olla erinev. Otsest lahendust antud küsimuses ei leitud
3.2. Jõulukontsert Kostivere mõisas
17.12.2017 toimub Kostivere mõisas jõulukontsert. Avatud on kohvik. Loteriid sel aastal ei
ole.
3.3. Jõulupidu lasteaias
19.12.2017 jõulud lasteaias. Toimub jõuluetendus.

3.4. Laste ohutus
Tuletada veelkord lapsevanematele meelde, et lapsed ei tohi ronida aia peale ning
lapsevanemad ei tohi lasta lapsel ise väravat avada.
Hoolekogu arutas ka lasteaia värava taga suitsetavate lapsevanemate käitumise lubatavust. Ühe
võimaliku lahendusena pakuti välja „Suitsuvaba ala“ sildi kinnitamist väravale. Selle osas
otsust ei tehtud.

Hoolekogu leppis kokku järgmise koosoleku toimumise aja, milleks on 16.jaanuar 2018.a. kell
17.30.
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