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Kostivere Lasteaia HOOLEKOGU PROTOKOLL nr. 3
Aeg: 23.01.2014
Koht: Kostivere Lasteaed
Algus: 17.30 Lõpp: 19.00
Koosoleku juhataja: Maria Kisseljova
Protokollija: Ranele Raudsoo
Osalejad: Maria Kisseljova (Päikesekiired), Kristo Konks (Vigurvändad), Kristjan Pihus
(Pesamuna), Marje Pihl (Põnnipesa), Ranele Raudsoo (Vanderpõnnid), Kristiina Vaik
(Rõõmupesa)
Kaili Raamat (Lasteaia direktor) Karin Uuselu (õpetajate esindaja), Priit Põldma (Valla esindaja)
Puuduja: Anders Tsahkna (Lepatriinud)
Päevakord:
1. Pöördumine Maanteeameti poole
2. Tööplaan
3. Arenguvestlused
4. Valverühm
5. Uus rühm
6. Rahuloluküsitlus
7. Üritused – emadepäev, perepäev
8. Rataste, turvatoolide ja istmete hoiustamine lasteaias
9. Muud jooksvad teemad
1. Pöördumine Maanteeameti poole
Seoses turvalisuse ja teeoludega Kostivere Lasteaia esisel territooriumil, koostas hoolekogu
esimees Maanteeameti poole pöördumise mustandi. Pöördumises mainitakse ära kiirustõkke
(lamav politseinik) paigaldamine, ülekäigurada tähistava märgi paigaldamine ja teeäärsete aukude
seisukord. Valla esindaja hoolekogus koostab lõpliku pöördumise Maanteeametisse. Mustand
saadetakse hoolekoguliikmetele lõplikuks kinnitamiseks. Pöördumise allkirjastab lisaks lasteaia
hoolekogule ka Kostivere kooli hoolekogu esindaja.
 OTSUS: Valla esindaja koostab lõpliku pöördumise Maanteeameti poole ja saadab
selle hoolekogu liikmetele lõplikuks kinnitamiseks.
2. Tööplaan
Hoolekogu esimees tutvustas hoolekogu aasta tööplaani. Lõplik versioon saadetakse liikmetele
tutvumiseks meili teel.
3. Arenguvestlused.
Aprillis viiakse rühmades kahe nädala vältel läbi arenguvestlused. Arenguvestluste kord
postitatakse kodulehele ja samuti ka rühmadesse (stendi peale), koos võimalike vestluste
toimumise aegadega. Õpetajad tuginevad laste arengu hindamisel etteantud normidele. Palju
kasutatakse arengu jälgimisel mängu. Õpetajad täidavad pikema perioodi vältel iga lapse kohta
arengu jälgimise vormi, mis on aluseks arenguvestluse läbiviimisel lapsevanemaga.
4. Valverühm
Tagasiside valverühma toimimise kohta on olnud siiani väga hea. Ühtegi probleemi tekkinud ei ole.
Tuletame lastevanematele meelde, et valverühm alustab tööd kell 17.45 – st. laps viiakse
rühmast valverühma kell 17.45. Tööpäev lõppeb kell 18.45. Viisteist minutit on ettenähtud
õpetajale rühma sulgemiseks.
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5. Uus rühm
Uues rühmas käib endiselt remont. Rühma avamine nihkub ehituse ja mööbli hanke tõttu vähemalt
kuu aja võrra edasi, uus rühm avatakse 1. aprillil. Momendil ei ole rühma jaoks kahte vajalikku
õpetajat. Töökuulutused on väljas, kuid hetkel sobivaid kandidaate ei ole. Abiõpetajaga probleeme
ei teki. Järjekorras olevad lapsed, kes on aasta alguse seisuga avaldanud soovi koha saamiseks,
selle ka uues rühmas saama peaks. Lõplik nimekiri selgub, kui on kõikide järjekorras olevate
vanematega ühendust võetud ja tagasisidet saadud.
6. Rahuloluküsitlus
Hoolekogu viib aprillis lapsevanemate seas läbi rahulolu uuringu. Uuringu küsimused, eesmärk ja
kõik muu sinna juurde kuuluv kinnitatakse hoolekogu järgmisel koosolekul tuginedes varasematele
uuringutele ja küsimustikele.
7. Üritused – emadepäev, perepäev
Emadepäeva üritus toimub maikuu alguses. Lasteaia lõputralli (perepäev) kuupäev on hetkel
lahtine, kuid mõte on sellel aastal lõputrall siduda lastekaitse päevaga (maikuu lõpp-juunikuu
esimene nädal). Kuna Kostivere Kool teeb 31. mail perepäeva, tuli ettepanek teha lasteaia ja kooli
perepäev osaliselt koos ühel päeval. Lõplikku otsust vastu ei võetud, kuid arutlused käivad.
8. Rataste, turvatoolide ja istmete hoiustamine lasteaias
Lasteaial ei ole pakkuda eraldi ruumi, kus saaksid lapsevanemad hoida päeva jooksul turvatoole,
kui neil selleks vajadus tekib. Endiselt on lubatud toolide hoidmine maja ees, katuse all. Rataste
hoiustamise osas hetkel lisakohti samuti pakkuda ei ole. 05.02.2014 on lasteaias õpetajate
koosolek, kus tulevad teemad samuti päevakorda. Hoolekogu kuulab õpetajate arvamuse ära ja
siis arutab edasi.
9. Muud jooksvad teemad


Riskianalüüs. Kevadel (mais) teeb hoolekogu kokkuvõtted eelmisel aastal läbiviidud
riskianalüüsi tulemuste kohta. Samuti ka vihikute täitmise kohta: kas ja kui palju neid
täidetakse. Lisaks vaadatakse üle, kas eelmisel aastal fikseeritud ohud on tänaseks
kõrvaldatud ja kas uusi ohte/riske on juurde tekkinud. Hoolekogu hindab aprillis – mais
lasteaia territooriumil olevad riske ja ohte. Kindlasti vaadatakse üle ka uus avatav rühm.



Lastehoid juulikuus. Kostivere Lasteaed on kollektiivpuhkusel 07.07.2014 – 01.08.2014.
Lapsevanematel, kes vajavad lasteaia kollektiivpuhkuse ajal lastehoidu, on võimalus laps
viia asendusrühma Maardu lasteaias. Kes soovib seda võimalust kasutada, palun anda
lasteaiale teada (hiljemalt 01.04.2014), et vastavad kokkulepped sõlmida. Samuti on
lapsevanemal võimalus kasutada ka mõne muu lasteaia teenuseid. Selleks on vaja
aegsasti teha eelnevad kokkulepped Jõelähtme Vallavalitsusega.
 OTSUS: Hoolekogu toetab juulikuu lapsehoidmise korda.



Lasteaia autoparkla. Lasteaia hoovis on seoses uue rühma peatse avamisega
eemaldatud üleliigsed aiad ja seoses sellega on lasteaia hoovis olnud parkla suletud.
Lasteaia tagumine värav on ja jääb kinni. Laste lasteaeda toomisel on võimalus autosid
parkida tee äärde ning poest üle tee olevasse parklasse. Sinna paigaldas Vallavalitsus ka
täiendavalt ühe prožektori, mis töötab sünkroonselt olemasolevate prožektoritega.
 OTSUS: Hoolekogu toetab laste turvalisuse huvides lasteaia praeguse parkla
sulgemist.



Väravate sulgemine. Hoolekogu juhib taaskord lapsevanemate tähelepanu väravate
sulgemisele. Laste turvalisuse huvides palume sulgeda kõik lasteaia territooriumi väravad
nii lapse lasteaeda toomisel kui ka lasteaiast lahkumisel.
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OTSUSED:
1) Valla esindaja koostab lõpliku pöördumise Maanteeameti poole ja saadab selle
hoolekogu liikmetele lõplikuks kinnitamiseks.
2) Hoolekogu toetab juulikuu lapsehoidmise korda.
3) Hoolekogu toetab laste turvalisuse huvides lasteaia praeguse parkla sulgemist.
Hoolekogu koosolekud toimuvad iga kuu teisel neljapäeval kell 17:30.

Maria Kisseljova
Koosoleku juhataja

Ranele Raudsoo
Koosoleku protokollija
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