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Algus kell 18.00, lõpp kell 19.48 Zoom keskkonnas.
Kostivere hoolekogu esimees Triin Hinnosaar kutsus hoolekogu liikmed ning asendusliikmed
kokku alljärgneva päevakorraga:
1. Kostivere Lasteaia arengukava tegevuskava 2021. aastaks
2. Jõulude tagasiside
3. Kollektiivpuhkuse kuupäevad
4. 2021. aasta eelarve
5. Koroonaviiruse hetkeolukord
6. Jooksvad küsimused
Lisa 1. Kostivere Lasteaia arengukava tegevuskava 2021. aastaks
Osavõtjad:
Juhataja: Triin Hinnosaar (Päikesekiired)
Protokollija: Kairi Suursoo (Rõõmupesa rühm)
Võtsid osa: Taimi Aava (Lepatriinud), Pille Birkholz-Ilings (Naerulinnud), Kristjan Pähn
(Põnnipesa), Kerli Pärn (Vigurvändad), Kaili Raamat (lasteaia direktor), Juta Rauam
(Vanderpõnnid), Carmen Viherpuu (valla esindaja), Karin Uuselu (õpetajate esindaja),
Puuduja: Pesamuna rühma esindaja ja asendusliige
PÄEVAKORD:
1. Kostivere Lasteaia arengukava tegevuskava 2021. aastaks
K. Raamat saatis e-kirjaga hoolekogu liikmete arvamuse saamiseks dokumendi „Kostivere
Lasteaia arengukava tegevuskava 2021. aastaks“.
Hoolekogu liikme, Kairi Suursoo, ettepanek lisada planeeritavatele tegevustele selgelt
mõõdetav eesmärk, tulemus ja eeldatav tähtaeg, et tegevuskava täitmine oleks hoolekogu
liikmele ka jälgitav, lükati direktori poolt tagasi selgitusega, et ei pea seda vajalikuks.
K. Raamat: lasteaias on paralleelselt tööplaan tegelike tegevuste kohta, millest jooksvalt
lähtutakse ja millega saab tutvuda ELIISIS igapäevase õppetööde kirjelduse all.
2. Jõulude tagasiside
K. Raamat: Kaks jänest tegid erinevaid tegevusi lastega nii saalis kui ka rühmades 14.-18.
detsembrini ja 17. detsembril käis saalis ja osades rühmades Jõuluvana, kellele iga rühm
esines ja kingikoti lunastas.
Osade rühmade õpetajad jagasid lapsevanematele rühmades toimunust pilte ja videoid tagasiside oli väga positiivne. Vigurväntade rühma õpetajad, erinevalt teiste rühmade
õpetajatest, videoid ja pilte ei tee, kuigi lapsevanemad oleksid soovinud tagasisidet ürituse

kohta saada. -> Otsivad pilte ELIISI-st, kuhu lasteaia personali poolt pannakse igast üritusest
pildid üles (mitte kodulehele).
K. Raamat: Minuni pole õpetajate ega lapsevanemate tagasiside jõudnud. Ei tea, kuidas rahul
oldi. Jõulud tehti lastele
K. Uuselu: Õpetajate poolt vaadates oli väga tore ja teismoodi võrreldes varasemate
aastatega.
T. Aava: Oli pingutatud ja väga vahva, sai sellele kaasa elada videosid vaadates.
K. Suursoo: Kas see on OK tulemus, kui tagasisidet ei tea?
K. Raamat: Piisab sellest, et lapsed paistsid rahul ja pole olnud vajadust rohkemat tagasisidet
küsida.
T. Hinnosaar: Minu kahes erinevas rühmas käivad lapsed olid väga rahul.
3. Kollektiivpuhkuse kuupäevad
K. Raamat ja C. Viherpuu: Kollektiivpuhkuse planeerimisel 4-5 aastat tagasi tehti koos
lasteaia hoolekoguga otsus, et üle ühe aasta läheb Kostivere Lasteaia personal
kollektiivpuhkusele kohe pärast jaanipäeva ja igal järgneval aastal vastavalt 2 nädalat hiljem.
Eelneva kirjaliku avalduse alusel on lapsevanematel võimalus viia oma laps kaheks
kollektiivpuhkuse nädalaks Loo lasteaeda (ja Loo lastele pakutakse kohta 2 nädalaks
Kostivere lasteaias).
K. Uuselu: Õpetajad on sellise kollektiivpuhkuse korraldusega rahul ja muudatust ei vaja.
OTSUSTATI:
Hoolekogu teeb ettepaneku, vastavalt varasemalt kokkulepitud korrale, sulgeda Kostivere
Lasteaed personali kollektiivpuhkuseks vahemikus 12.07.2021-08.08.2021 (26
kalendripäeva).
4. 2021. aasta eelarve
K. Raamat teatab, et eelarve taotlus on esitatud valda.
Uude eelarvesse on planeeritud:
• Suurem tööjõukulu. Sekretäri koormus 0,5 kohta varasema 0,25 asemel;
• Suurem majandamiskulu inventari soetamiseks:
o mänguväljaku täiendamine (osad vahendid soetatud 2020.a eelarvest, ootavad
paigaldamist);
o kuivatuskappide vahetus;
o maja ette varjualune, mis oleks laudade-toolidega mängumelust eemal
õppetundide jaoks; ronimise atraktsioonid.
C. Viherpuu: 2021. a. tuleb rahulik eelarve ja suuri muutusi ei tee. Kui on põhjendatud taotlus
eelarve kasvuks, siis seda võimaldatakse. Palga erinevused on möödunud aastast, seoses
kvalifikatsiooni tõusuga (uus magister, kõrgharidusega töötajad, varem polnud)
K. Suursoo: Kas ventilatsioonisüsteem vastab reaalsele vajadusele Naerulindude rühmas?
K. Pähn: Ei soovi kinnitada volikogu liikmena eelarvet, mida pole Hoolekogule esitatud.
Kaili lubas saata eelarve projekti (mis ei oma vallavalitsuse kinnitust) tutvumiseks
hoolekogule, mis ka emaili teel 12.01.21 saadeti.
5. Koroonaviiruse hetkeolukord
K. Raamat: lapsevanemate poolt haigestumisest teavitusi pole olnud. Õpetajad on
hädaolukorras läinud teise rühma asendama, muidu rühmades omavahelisi kokkupuuteid
pole.
C. Viherpuu: kui on riigis on olukord olnud stabiilsem, siis on ka vallas olnud stabiilsem, kui
riigis kriitilisem, siis ka vallas kriitilisem. Vaktsineerimise vajaduse osas vallas kaardistatakse
vajadusi, õpetajad on eesliinitöötajad ja õigustatud vaktsiini saama. Q1 lõpus nõusoleku

andnud isikud vaktsineeritakse. Õpetajad on küsitlemata, kui suur hulk inimesi on nõus
vaktsiini saama – see on lähiaja teema.
6. Jooksvad küsimused
• Varasemas hoolekogu koosoleku eelarve arutelus oli soov soetada rühmadesse
telefonid, et saaks videoid teha, mis sellest mõttest sai?
K. Raamat: Rühmades saavad kasutada tahvelarvuteid ja neid osteti ka juurde, nii et
videote tegemise võimalus on olemas. Nutitelefonide soov on uues eelarves sees
ja ootab valla kinnitust.
• Varasemal hoolekogu koosolekul püstitus teema, et kui rühmas on vajadus lukustatava
sahtli või kapi järele, tuleb see tekitada.
K. Raamat: Isiklike vahendite hoidmiseks rühmades lukustatud hetkel puudub
vajadus. Vargusest alguse saanud emotsioon on maha rahunenud, igas rühmas on
olemas koht, kus oma asju hoida ja raha hoidmise vajadust pole.
• Pildistamine pole teema seni kuni Harjumaa piirkond on kõrgendatud piirangutega.
Võõraid majja ei lubata.
• Sooviks saada õpetajalt tagasisidet lapsevanema teavitustele lapse lasteaeda
tulekust/mitte tulekust. Lapsevanematel on teavituste tegemiseks 3 infokanalit, mida
õpetajad pidevalt kontrollivad – e-kiri, ELIIS, rühma telefon. Lapse puuduma
jäämisest või rühma-tulekust teadaandmise koht võiks toimuda rühma lapsevanemate
ja õpetajate kokkuleppel (rühma koosolekul kokku leppida).
• 28.05 on koolieelikute lõpetamise kuupäev.
• Mudaköögid on plaanis teha.
K. Raamat: Aastaid pole teinud lapsevanematega talguid, kevadel kutsuks inimesed
kokku ja vaataks, mida saaks teha. Võiks vanemaid juba varem kaasata.
Osades rühmades õpetajad pildistavad ja filmivad laste tegevusi ja postitavad neid
lapsevanematele nägemiseks suletud Facebooki gruppidesse, selline tegevus on kokkulepitud
õpetajate ja lapsevanemate vahel rühmakoosolekul.
7. Järgmise koosoleku aeg: 30.03.2021.a.
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