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Algus kell 17.30, lõpp kell 18,40, Kostivere lasteaia saalis.
Kostivere lasteaia direktor, Kaili Raamat, kutsus kokku hoolekogu liikmed ja asendusliikmed
järgneva päevakorraga:
1. Hoolekogu esimehe valmine
2. Ülevaade 2020/21 õa ja 2021/22 õa tegevuskava
3. Kostivere Lasteaia arengukava aastateks 2022-2026
4. Jooksvalt tõstatatud teemad.
Osavõtjad:
Juhataja: Kaili Raamat
Protokollija: Triin Hinnosaar
Võtsid osa: Erle Kuusik (Lepatriinud), Silja Malmberg (Pesamuna), Kristjan Pähn
(Põnnipesa), Triin Hinnosaar (Päikesekiired), Annika Treiman (Rõõmupesa), Ülari Rebane
(Vigurvändad), Juta Rauam (Vanderpõnnid), Pille Illings (Naerulinnud), Carmen Viherpuu
(valla esindaja), Karin Uuselu (õpetajate esindaja).
Puudujad: PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu esimeheks valiti Triin Hinnosaar ja aseesimeheks Silja Malmberg
2. Ülevaade 2020/21 õppeaastast ja 2021/2022 õppeaasta tegevuskava. Dokumendiga
lasteaia sisehindamine 2020/2021 ja tegevuskava 2021/2022 on võimalik tutvuda ELIIS
keskkonnas (Dokumendid→Kostivere Lasteaed→Lapsevanemad).
3. SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga viis 2021. a kevadel läbi
üleriigilise lasteaedade rahuloluküsitluse. Kostivere Lasteaia tulemustega võimalik
tutvuda järgmisel lingil (võimalik võrrelda 2018. a ja 2021. tulemusi)
https://infotahvel.edu.ee/rahulolu/haridusasutus/?code=4RUTRN232L.
4. Hetkel käib Kostivere Lasteaia arengukava aastateks 2022-2026 kokku kirjutamine.
Arengukava suunad on – laosest lähtuva õpikäsitluse rakendamine kasutades aktiivõppe
meetodeid ning iga laps on toetatud (tugisüsteemi loomine, koostöö kodu ja lasteaia
vahel, vajadusel nõustamine koostöös spetsialistidega).
5. Jooksvalt tõstatatud teemad:
• 2021/2022. õppeaastal on lasteaia prioriteetsed teemad „Raamat on hea ja tark
sõber“ ja „Tervislikult loodusega koos, avastan ja mänge loon“.
• Lasteaiale otsitakse hüüdlauset (mõned variandid olemas).
• 2021. a uuendati ja vahetati välja mitmed mänguväljakud lasteaia õuealal. Pooleli
on suure liivakasti rajamine ja mudaköökide ehitamine (koostöös
lapsevanematega), plaanis teha nimetatud tööd 2022. a kevadel.
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2021. a värviti üle lasteaia hoone fassaad, korrastati soklite ümbrused.
2021/2022. õppeaasta jooksul plaanitakse renoveerida asfaltkatted lasteaia
õuealal.
Lasteaias ei ole piisavalt kabinette spetsialistidele (eripedagoog, tervishoiutöötaja
jne) ja kaalutakse saali vähem kasutatav osa ehitada kinni inventariruumiks.
Lepatriinude rühm alustas septembrist tööd 1-2 süsteemi ehk 1 õpetaja ja 2
abiõpetajat alusel. Õpetaja töötab lasteaias 5 päeva nädalas, õppetöö ajal korraga
kohal 3 inimest.
Logopeed jätkuvalt kaardistab Kostivere Lasteaia laste logopeedilisi vajadusi.
Jõulupidu toimub 15.detsembril, kohale tuleb jõuluvana, keda lapsed külastavad
rühma kaupa.
Hoolekogu koguneb järgmiseks koosolekuks 23.11.2021 kell 17.30 eelduste
kohaselt lasteaia saalis.
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