KOSTIVERE LASTEAED
HOOLEKOGU KOOSOLEK
Kostivere, 13. oktoobril 2020.a.
Protokoll nr 1.
Asutus: Kostivere Lasteaed
Asukoht: Aruküla tee 1, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa
Kostivere Lasteaia direktor Kaili Raamat kutsus kokku lasteaia rühmade hoolekogu liikmed
alljärgneva päevakorraga ja saatis tutvumiseks alljärgnevad dokumendid:
1.
Esimehe ja aseesimehe valimine
2.
Kokkuvõte 2019/2020 õppeaasta õppe- ja kasvatustööst
3.
Toidupäeva maksumuse kinnitamine
4.
2021. aasta eelarve
5.
Jooksvad küsimused
6.
Lisa 1: Korraldus_nr_808.pdf. (Kostivere Lasteaia hoolekogusse valla esindaja
nimetamine ning hoolekogu koosseisu ja asendusliikmete kinnitamine).
7.
Lisa 2: KOSTIVERE LASTEAED 2019-20 kokkuvõte_pdf
8.
Lisa 3: Kostivere Lasteaia põhimäärus § 8 Hoolekogu ülesanded:
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122016014 .

Kostivere Lasteaia hoolekogu (edaspidi „Hoolekogu“) koosolekul osalesid järgnevad
hoolekogu liikmed või asendusliikmed ja lasteaia direktor:
1. Lepatriinud – Taimi Aava
2. Naerulinnud – Pille Birkholz-Ilings
3. Pesamuna – Kadri Lohe
4. Päikesekiired – Triin Hinnosaar
5. Põnnipesa – Kristjan Pähn
6. Rõõmupesa – Kairi Suursoo
7. Vanderpõnnid – Juta Rauam
8. Vigurvändad – Kerli Hinno
9. Valla esindaja – Carmen Viherpuu
10. Lasteaia direktor – Kaili Raamat
Haigestumise tõttu puudus õpetajate esindaja Karin Uuselu.
Hoolekoguliikmete tutvumisring.
1. Esimehe ja asetäitja valimine
Kaili selgitas esimehe rolli – kutsub kokku hoolekogu koosoleku, juhatab koosolekut ja
allkirjastab protokolli, pöördub vajadusel valla poole jm jooksvad vajadused.
Käesolevaks õppeaastaks otsustati valida hoolekogu esimeheks, Triin Hinnosaar ja
asetäitjaks, Kristjan Pähn.
2. Kokkuvõte 2019/2020 õppeaasta õppe- ja kasvatustööst. Sisehindamise korra
dokument.
Kirjalik kokkuvõte (Lisa 2) esitati eelnevalt hoolekogule tutvumiseks.
Lasteaiale tehtud ettekirjutused:
1. Kvalifikatsioonile vastavate töötajate leidmine - töötajad on leitud.
2. Sisehindamiskorra uuendamine –koostöös personaliga tehtud.
3. Ettekirjutus vallale logopeedi leidmiseks. Logopeedi otsitakse.

Kristjan: Väga hea sisekliima – kuidas on võimalik, et väga hea sisekliimaga lasteaias toimus
rühmast teatrirahade rahakoti vargus? Õpetajad ei tunne end turvaliselt.
Kaili: Vargus ei pandud toime lasteaia personali poolt. Tegemist oli augustikuus ühendatud
rühmaga, kus juurdepääs rühma ruumile oli paljudel inimestel ja ära viidud rahakott asus
nähtaval kohal. Kui rühmas on vajadus lukustatava sahtli või kapi järele, tuleb see tekitada.
3. Toidupäeva maksumuse kinnitamine
Kaili: Lapse toidupäeva piirnorm on püsinud eurole ülemineku ajast 1,53€ (erinevalt teistest
Jõelähtme lasteaedadest, kus kehtib juba ammu 2€ piirmäär). Soov on tõsta hinda, et saaks
täiendada menüüd, näiteks hommikupudru kõrvale oleks võimalik lapsel teha võileiba, supi
keetmiseks kasutada kvaliteetsemat liha jm.
Konkreetne kuutasu sõltub juba erinevatest näitajatest, see 2€ kuus ei ole fikseeritud.
Kristjan: Kas on kaalutud vallale ühe ja sama tarnija leidmist kulude kokkuhoiuks?
Carmen: Ühishange toimus, kuid hind tuli kõrgem kui asutustel eraldi võetuna. Asutustel on
spetsiifilised soovid, mida on raske ühise pakkuja abil rahuldada.
Otsus: Kinnitada lapse toidukulu päevamaksumuse piirmääraks 2€.
4. 2021. aasta eelarve
Kaili: Eelarve on koostamisel, jätkame samas kulupiiris. Jooksvad kulutused mänguasjadele,
õppevahenditele, on olemas.
Uude eelarvesse:
• ära jäänud fassaadi remont;
• mänguväljaku täiendamine - remonditakse kaalukiik ja kohandatakse ka väikestele;
• maja ette varjualune, mis oleks laudade-toolidega mängumelust eemal õppetundide
jaoks; ronimise atraktsioonid;
• õueala asfaldi remont;
• igasse rühma tahaks nutitelefone, millega saaks õpetajad pilte teha.
Küttesüsteemi läbipesu toimus, mis polnud planeeritud.
Kairi: Kas ventilatsioonisüsteem vastab reaalsele vajadusele Naerulindude rühmas?
Ventilatsiooni hooldus käis ära, väideti, et kõik nõuetekohane, kuid teeme täiendava
mõõdistuse.
5. Jooksvad küsimused
• Jõulupidu. Kontsert on varem toimunud mõisas, pidu lastele on olnud lasteaias.
Hetkel tundub, et vanemate kontsert jääb ära. Lastele pidu toimub, kuid kuju ja vorm
on veel lahtine. Mõte - lapsed võiks tulla eraldi rühmadega jõuluvanale 17.12 saali
esinema, nädalal 14.-18.12 võiks rühmades etteasteid teha.
• Teatrietendused on ära tühistatud kuni aasta lõpuni. Teatri piletraha kogutakse rühmiti
eraldi ja lahendatakse jooksvalt.
Põnnipesa ettepanek – teatriraha hakata kasseerima valla kaudu, et keegi ei peaks raha
koguma.
Carmen: võtavad teema aruteluks ja tulevad tagasi võimalike lahendustega.
• Teisele poole aeda visatud mänguasjad kogutakse mänguasjakasti tagasi.
• Leedripuu võeti aiast maha (mille tooreste marjade tarbimisest tekkis lapsel
mürgitus).
• Lapsevanematele läbi viidud küsimustiku kokkuvõte: 115st lapsevanemast 26
vastajat. 7 nendest Vigurväntade rühmast, kes ei osanud vastata, kuna alles tulid
lasteaeda. Lisaks paberkandjal vastanud laste vanemad Rõõmupesa rühmast. Mingit
tagasisidet saadi.

•
•

Sisehindamise dokumentidele antud tagasisidet võeti arvesse.
Pildistamine on oktoobrikuust lükatud edasi järgmise kalendriaasta algusesse.

Järgmise koosoleku aeg: 12.01.2021.a.
Lasteaia direktor:
Kaili Raamat
Allkirjastatud digitaalselt

Protokollija:
Kairi Suursoo
Allkirjastatud digitaalselt

