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Kostivere Lasteaia HOOLEKOGU PROTOKOLL nr. 4
Aeg: 20.02.2014
Koht: Kostivere Lasteaed
Algus: 17.30 Lõpp: 18.45
Koosoleku juhataja: Maria Kisseljova
Protokollija: Marje Pihl
Osalejad: Maria Kisseljova (Päikesekiired), Kristo Konks (Vigurvändad), Kristjan Pihus
(Pesamuna), Marje Pihl (Põnnipesa), Kristiina Vaik (Rõõmupesa), Kaili Raamat (Lasteaia
direktor), Karin Uuselu (õpetajate esindaja),
Külalisena osales Marko Raudlam (Kostivere Kooli hoolekogu esimees) esimese
päevakorrapunkti arutelul.
Puudujad: Anders Tsahkna (Lepatriinud), Priit Põldma (Valla esindaja), Ranele Raudsoo
(Vanderpõnnid).
Päevakord:
1. Pöördumine Maanteeameti poole
2. Rahuloluküsitlus
3. Muud jooksvad teemad
1. Pöördumine Maanteeameti poole
Hoolekogu esimees tutvustas Maanteeametile esitatava avalduse mustandi teksti,
turvalise liiklemise tagamiseks lasteaia esisel territooriumil. Arutelu tulemusel otsustati
avalduse ümber nimetada märgukirjaks, viidata eelmisele pöördumisele Maanteeameti
poole ning täpsustati vorminõudeid.
 OTSUS: Hoolekogu kiitis heaks märgukirja teksti ja vormi. Hoolekogu
esimees saadab enda ja Kostivere Kooli hoolekogu esimehe poolt
digiallkirjastatud märgukirja Maanteeametile elektrooniliselt
2. Rahuloluküsitlus
Hoolekogu esimees tutvustas eelmisel aastal läbiviidud rahuloluküsitlusi: Tervise Arengu
Instituudi poolt korraldatud küsitlust ja lasteaia ning hoolekogu koostöös valminud
küsitlust. Arutelu tulemusel otsustati sellel aastal Tervise Arengu Instituudi küsitlusel mitte
osaleda ja viia läbi ainult lasteaia ja hoolekogu poolt koostatud küsitlus. Antud
küsimustikus otsustati ümber sõnastada seitsmes küsimus järgnevalt: „Kas õppe− ja
kasvatustegevus toetab piisvalt minu lapse arengut?“. Küsitlus viiakse läbi rühmade kaupa
peale arenguvestlustluste toimumist perioodil aprilli lõpp – mai algus. Küsimustiku
valmistab ette ja haldab hoolekogu esimees.
 OTSUS: Perioodil aprilli lõpp
mai algul viiakse läbi rahuloluküsitlus.
Aluseks võetakse eelmise aasta küsimustik, kus muudetakse seitsmendat
küsimust järgnevalt: „Kas õppe− ja kasvatustegevus toetab piisavalt minu
lapse arengut?“. Küsimustikku haldab hoolekogu esimees.
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3. Muud jooksvad teemad
 Uue rühma personali konkurss
Lasteaia direktor tegi ülevaate laekunud elulookirjeldustest vabadele õpetaja ja õpetaja abi
ametikohtadele. Vestlused planeeritakse läbi viia 28. veebruaril või märtsikuu esimesel
nädalal. Vestlustel osaleb ka hoolekogu esimees.
 Tervist edendav lasteaed
Lasteaed liitus Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga november 2013. Tervist
edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema
tervislikku arengut.
 Rataste kasutamine lateaias
Lasteaia direktor tutvustas õpetajate ettepanekut rataste hoiustamise ja kasutamise kohta.
Rataste kasutamise reguleerimine on vajalik laste turvalisuse tagamiseks lasteaia
territooriumil. Hoolekogu nõustus õpetajate ettepanekuga võimaldada igale rühmale üks
kord nädalas rattapäev, millal antud rühma lapsed võivad ratastega lasteaeda sõita ja neid
õues oleku ajal kasutada. Rataste hoiustamiseks tellib lasteaed rattahoidjad.
 OTSUS: Hoolekogu toetab laste turvalisuse huvides rataste kasutuse
reguleerimist lasteaia territooriumil rühmade kaupa, igale rühmale
võimaldatakse üks päev nädalas rataste kasutamiseks.
 Uus rühm
Hoolekogu tutvus 1. aprillil avatava uue rühma ruumidega.
Järgmine hoolekogu koosoleku toimumise aeg lepitakse
vastavasisulise postituse teeb hoolekogu esimees 11. nädalal.
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OTSUSED:
1) Hoolekogu kiitis heaks märgukirja teksti ja vormi. Hoolekogu esimees saadab
enda ja Kostivere Kooli hoolekogu esimehe poolt digiallkirjastatud märgukirja
Maanteeametile elektrooniliselt
2) Perioodil aprilli lõpp
mai algul viiakse läbi rahuloluküsitlus. Aluseks
võetakse eelmise aasta küsimustik, kus muudetakse seitsmendat küsimust
järgnevalt: „Kas õppe− ja kasvatustegevus toetab piisavalt minu lapse
arengut?“. Küsimustikku haldab hoolekogu esimees.
3) Hoolekogu toetab laste turvalisuse huvides rataste kasutuse reguleerimist
lasteaia territooriumil rühmade kaupa, igale rühmale võimaldatakse üks päev
nädalas rataste kasutamiseks.

Maria Kisseljova
Koosoleku juhataja

Marje Pihl
Koosoleku protokollija
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