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Kostivere Lasteaia HOOLEKOGU PROTOKOLL nr 1
Aeg: 09.10.2013
Koht: Kostivere Lasteaed
Algus: 17.30 Lõpp: 19.00
Koosoleku juhataja: Kaili Raamat
Protokollija: Ranele Raudsoo
Osalejad: Anders Tsahkna (Lepatriinud), Kristiina Vaik (Rõõmupesa), Kristjan Pihus
(Pesamuna), Kristo Konks (Vigurvändad), Maria Kisseljova (Päikesekiired), Marje Pihl
(Põnnipesa), Ranele Raudsoo (Vanderpõnnid).
Carmen Viherpuu (valla esindaja), Kaili Raamat (lasteaia direktor), Karin Uuselu
(õpetajate esindaja).
Päevakord:
1. Hoolekogu esi- ja aseesimehe ning protokollija valimine
2. 2014. aasta eelarve kava tutvustus
3. Jooksvad küsimused
1. Hoolekogu esi- ja aseesimehe ning protokollija valimine
Hoolekogu esimeheks valiti Maria Kisseljova, kes on ka eelnevalt olnud lasteaia
hoolekogu esimees. Aseesimeheks valiti Kristo Konks. Protokollija kandidaadiks seati
üles Karin Uuselu, kes, seoses õpingutega, ei soovi jätkata protokollijana. Järgmiseks
kandidaadiks pakuti välja Ranele Raudsoo, Vanderpõnnide rühma esindaja.
Koosoleku protokollija saadab protokolli kohal olnud hoolekogu liikmetele tutvumiseks
kolme tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist. Kahe tööpäeva jooksul, peale
protokolli saatmist, saab teha parandus- ja täiendusettepanekuid. Hiljemalt viis tööpäeva
peale koosoleku toimumist, saadetakse protokoll edasi rühmadele (lastevanematele
ja rühma meilile) ja pannakse üles lasteaia kodulehele.
OTSUSED:
1) Hoolekogu esimees on Maria Kisseljova;
2) hoolekogu aseesimees on Kristo Konks ja
3) protokollija on Ranele Raudsoo.
2. 2014. aasta eelarve kava tutvustus
Eelarve numbrid on etteantud ja kõik, mis on lisaks, tuleb lisataotlusena teha.
Lisataotlusse järgmised punktid:
 Augustis toimuv lasteaia hoone 40. juubel;
 Kaja efekti vähendamiseks rühma lagede katmine heliisolatsiooni plaatidega;
 Soojasõlme remont;
 2 nõudepesumasinat;
 Liiva vahetus;
 3 arvutit.
3. Jooksvad küsimused
 Hoolekogu liikmetele tuletati meelde, et iga liige vastutab selle eest, et
koosolekul oleks tema rühm alati esindatud. Kas siis põhi- või asendusliikme
näol või kui valitud liikmetest keegi osaleda ei saa, võib rühma esindada ka keegi
rühma lastevanematest.
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Lasteaia pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad lasteaia õpetajad, tuleb kokku
23.10.2013. Päevakorras on planeeritavate valverühmade avamine alates uuest
aastast. Eeskujuks võetakse Loo ja Neeme lasteaedade kogemused, kus
valverühmade süsteem on toiminud kaks aastat. Lõplik kava (mitu rühma, mis
aegadel jms) tuleb kooskõlastusele hoolekogu järgmisel koosolekul.
 Lastevanematel palutakse üritustega seonduvalt kinni pidada etteantud
tähtaegadest (nt. kui rühma stendil on info või mõni kuulutus, millele palutakse
lastevanemate tagasisidet kindlaks kuupäevaks).
 Uus rühm avatakse maja perearstikeskuse ruumides uuel aastal.
Ümberehitustööd algavad peale seda kui selgub perearstikeskuse kolimise aeg
Kostivere kooli.
 Vabade töökohtade täituvus.
Majahoidja. Hetkel on majahoidja töökoht täitmata.
Logopeed. Kandidaate ei ole, töötaja otsingud jätkuvad.
Tervishoiutöötaja. Töökoht täidetud.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 6. novembril, kell 17.30.

...................................
Kaili Raamat
Koosoleku juhataja

..........................................
Ranele Raudsoo
Protokollija
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