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Algus kell 18.05, lõpp kell 19.13. Zoom keskkonnas.
Kostivere hoolekogu esimees, Triin Hinnosaar, kutsus kokku hoolekogu liikmed ja
asendusliikmed järgneva päevakorraga:
1. Lasteaia töötajate koolituspäev 13.08.2021
2. Kevadine lõputrall
3. Koroonaviiruse hetkeolukord lasteaias
4. Jooksvalt esitatud küsimused.
Osavõtjad:
Juhataja: Triin Hinnosaar (Päikesekiired)
Protokollija: Kairi Suursoo (Rõõmupesa rühm)
Võtsid osa: Taimi Aava (Lepatriinud), Kadri Lohe (Pesamuna), Kristjan Pähn (Põnnipesa),
Kerli Pärn (Vigurvändad), Kaili Raamat, Juta Rauam (Vanderpõnnid), Carmen Viherpuu
(valla esindaja), Karin Uuselu (õpetajate esindaja).
Puuduja: Naerulindude rühm.
PÄEVAKORD:
1. Lasteaia töötajate koolituspäev
K. Raamat: Soovime jätkata iga-aastast traditsiooni, teha lasteaia töötajatele ühise
koolituspäeva 13.08.2021 (kui lapsi lasteaias pole, et kõik inimesed saaks kaasa tulla).
Äärmisel vajadusel, leitakse keegi lasteaeda väljastpoolt.
2021. koolituspäeva teemad: 1. Järgmiseks aastaks ettevalmistamine. 2. Koolitaja, kes räägib
uue arengukava ettevalmistamisest. Koolituspäev toimuks kusagil lähedal.
2. Kevadine lõputrall (Lepatriinude rühm lõpetab lasteaia)
K. Raamat: 25.05 hommikupoolikul toimub kogu lasteaiaperele lõputrall: Miku-Manni
õueteater u 30 min. lastele, erinevad tegevused koos jäätisesöömisega. Lastevanematele
eraldi pikniku ei tee.
K. Raamat: 28.05 kl 15 toimub Lepatriinude rühma üritus koos vanematega loodetavasti
saalis. Möödunud aastal tehtud video-ülekanne lapsevanematele, kuid see polnud päris see,
mis oleks võinud olla. Variant on teha ka õues. Otsused tehakse jooksvalt.
Samal lõpetamise nädalal on varem toimunud vallapoolne ühine ekskursioon, nt on käidud
vallamajas, kirikus, golfi mängimas …, loodame, et saab selle ka sel aastal teha.
K. Pähn: Näiteks Loo lusikapidu toimus õues ja oli täitsa äge.
3. Koroonaviiruse hetkeolukord

C. Viherpuu: Igal reedel toimub valla allasutuste ja vallavanema ühine covidi teemaline
koosolek, kus arutame riigis kehtestatud piiranguid ja arutame selles valguses läbi oma
asutuste töökorraldused. Ja seda teeme ka sellel reedel (23.04) kell 9.00, kus räägime
piirangute leevenemisest ja kaardistame muudatused.
K. Raamat: Ainult Pesamunarühm pole igapäevaste tegevustega tavapärases graafikus. Kõik
töötajad, kes soovisid, on vaktsineeritud. Ilmselgete haigustunnustega saadetakse laps koju,
kuid igat aevastust ei ole põhjust karta. Ainult üks õpetaja haigestus ja haigestunud lapsed,
jäid kiirelt eneseisolatsiooni.
Järgmisest nädalast muusika- ja liikumistunnid. Tundide vaatlused, ühisüritused on kõik ära
jäänud. Suuri pidustusi polnud. Õppetegevused jätkusid, osad õpetajad tegid ELIISI päeva
või nädala kaupa soovitusi, mida kodus teha. Kes soovisid, said kaasa teha. Nende koolieelikutega, kellega väga häda oli, on tehtud ka arenguvestlused. Sel reedel (23.04) tuleks
lapsevanemal aprillikuu vaates lapse tulemisest teada andma, et tagada toitlustus.
4. Jooksvalt esitatud küsimused
• K. Raamat: 2021 eelarves oli plaan oli teha õue alale mudaköök ja maja fassaaditööd.
Fassaadi-remont – vundamendiga hakatakse tegelema küllaltki kohe. Plaaditööd – alumine
vundament kaevatakse lahti. Liivakastid asendatakse uue liivaga. Maja taha muruplatsile
paigaldatakse suur ronimise atraktsioon. Kooritakse mullapind ja täidetakse liivaga.
Kolme olemasoleva ronimisatraktsiooni tugipostid on oma aja ära elanud 12-14 aasta jooksul
ega vasta tänastele nõuetele.
10 000 euri eelarvest läheb kõigepealt suure ala ehituseks ja siis tehakse otsused, kas
olemasolevad asendada väiksemate laste atraktsioonidega.
Mudaköögiga võiks tegeleda mai lõpus-juunikuus.
K. Pähn: Millal ehitus hakkab? 26.04 tehakse maapind siledaks, 29.-30 ehitatakse suur
atraktsioon. Kollektiivpuhkuse ajal toimuks vanade atraktsioonide eemaldus. Kõike ei tee
korraga, et näeks, kuidas toimima hakkab.
K. Raamat: Tahaks teha väiksemaid alasid, nt liivakastide juures võiks olla midagi.
K. Uuselu: Parem oleks, kui vähem lapsi oleks korraga atraktsiooni juures, siis saaks tegevusi
hajutada.
• T. Hinnosaar: Mis sai õue varjualuse ehitamise plaanist?
K. Raamat: Katusealust sel aastal ei tule, kuna tehakse lisa väljaminekuid: maa
tasandamine, uus muru, betooni eemaldus jm. Vallaga koos vaadatakse edasi.
C. Viherpuu: 25 000 euro eest (2020 ja 2021 eelarve kokku) peaks saama juba teha suure
sammu õueala parandamise suunas.
• Kadi: Varsti tuleb Emadepäev, mida plaanite?
K. Raamat: Lapsed saalis ei tee midagi. Võibolla rühmapõhiselt.
K. Uuselu: Üritus pole päevakorras. Pigem kingituse tegemine.
T. Hinnosaar: Nagu Isadepäeva lahendus, nt videotervitused jm.
• K. Raamat: Lapsevanemate rahulolu uuringut on varasemalt tehtud hoolekogu
initsiatiivil õppeaasta lõpus. 2021. a. kevadel teeb Innove lasteaedadele anonüümse rahulolu
küsitluse, mille koondtulemused saab ka lasteaed, kuid see võtaks aega. Kas meil on mõtet
dubleerida või lisame mõned rahulolu küsimused enne arenguvestlust saadetavasse
küsimustikku?
C. Viherpuu: Innove koostab ühe osana ühtse sisuga rahulolu küsimustiku põhja, mida
kasutavad koolid (igal aastal) ja lasteaiad (Kostivere 5 aastat tagasi). Sama küsimustiku
vormi on võimalik aastate lõikes võrrelda. Mõnedel aastatel kaastakse lapsevanemaid, mõnel
aastal õpetajaid.
K. Raamat: Küsimustik saadetakse Innove poolt lasteaeda ja läbi ELIISI saadetakse see
lapsevanematele. Innove saadab lasteaeda üldise anonüümse koondi, kuid piirangute ajaga

seoses on tõstatunud teema, kui palju lapsevanem soovib, et lasteaed toetab? Kuna sooviks
olukorrast saada personaalset tagasisidet, peaks lapsevanematelt küsima personaalset
tagasisidet. Arenguvestlustel saavad kõik vanemad oma mured ja rõõmud ära rääkida,
kirjalikku küsimustikku ei ole. Meie omalt poolt soovime teada, kas piirangute ajal said
vanemad õpetajatelt lapsega tegelemiseks piisavalt infot ja tuge.
Arenguvestlused toimuvad järgmisest nädalast (alates 26.04) kuni mai lõpuni. 1 rühma aeg
tavaliselt kuni 2 nädalat.
• T. Aava: Kui kaua saavad koolieelikud lasteaias käia ja mida tuleb teha?
30. aprilliks tuleb esitada kirjalik avaldus, kui koolieeliku lapsevanem soovib juunikuus
kasutada lasteaia kohta ka pärast lõpupidu, kuni 18. juunini.
C. Viherpuu: Kohatasu ja toitlustuse eest tasutakse ettemaksuna päevamääraga 2€ ja
tagantjärele arvestust ei toimu.
OTSUSTATI: Kaili saadab avalduse põhja koolieelikute vanematele.
Kaili saadab avalduse põhja, mis tuleb esitada, kui keegi vajab 26. juulist lasteaia kohta Loo
lasteaias, kui Kostivere lasteaed on kollektiivpuhkusel.
• K. Pähn: Kas kevadel toimuvad rühma koosolekud?
K. Raamat: Pole teinud. Lõpupeo koosolek on toimunud. Info on liikunud e-kirja teel.
K. Uuselu: Kui rühmas on vajadus, võiks ikkagi teha.
• K. Raamat: Otsitakse 2 rühmaõpetajat, logopeedi ja õpetajaabi, kuid lehte läheb
kuulutus vormistatakse ühe õpetaja kohta. 3 inimest lähevad pensionile:
Vanderpõnnide rühma õpetaja ja Lepatriinude rühma õpetaja ning abiõpetaja.
• J. Rauam: Vanderpõnnide rühma õpetajate vahetus on olnud pidev ja Margot jääb koju,
kuidas saab edasi?
K. Raamat: Uue õpetaja Virgega pole olnud juttu, et ta ei jää. Vaja on leida tugev õpetaja
kõrvale. 1,5-aastaseid on rühma palju juurde tulnud ja tasakaal on pidevalt kõikunud.
• K. Suursoo: Kas pildistamine ikka toimub?
K. Raamat: teema oli ununenud. Rühmapildid peaks kindlasti tegema. Portreed on ka õues
võimalikud. Kuupäev ja koostööpartner vaja valida. Pildikompaniiga oli väga hea koostöö.
• K. Suursoo: Kas nutitelefonid on rühmades kohal?
K. Raamat: Tellimus on tehtud, kuid kätte pole saanud. Kohe küsitakse uuesti.
• K. Pärn: Seoses eelmisel koosolekul tõstatunud teemaga õpetajatelt tagasiside saamise
kohta – Vigurvända rühma saadetud e-kiri jäi ikka vastuseta.
K. Raamat: Vigurvända rühma õpetaja oli kaua haige, võibolla jäi seoses asendusõpetajatega
vastus saamata.
• K. Suursoo: Millal läheb lukku lasteaia möödunud kuu rühmapäevade arvestus, et
saaks enne kinnitamist üle kontrollida?
K. Raamat: Lasteaia päevade arvestust näeb ELIISIS iga päeva kohta ja see tuleks üle
kontrollida lõppeva kuu viimaseks kuupäevaks, kuna arvestus saadetakse valda järgneva kuu
esimesel kuupäeval. Seoses eriolukorra algusega oli inimestel segadus märtsikuu arvestusega
(kuni 14. märtsini oli tavaolukord ja alates 15. märtsist eriolukord), kuna kõigile arvestati 10
rühmapäeva, kuid toidukulu oli erinev, vastavalt kohal-käidud päevadele.
Kui päevikus on mõnel päeval „kelluke“, siis see läheb arveks, kuna tegemist on kinnitamata
päevaga.
K. Raamat: Kas vanem näeb möödunud kuud lapsevanema vaates?
C. Viherpuu: ELIISist saab vaadata ka varasemaid kuid päeviku vormi kaudu.

• Kuidas toimub kohaarvestus suvel?
C. Viherpuu: Juunis arvestatakse kogu kuu tasu, juulikuu eest tasu ei arvestata.
• T. Hinnosaar: Puudumisest teatamine, kui rühmas on asendusõpetaja - kas info jõuab
õpetajani?
K. Raamat: Hommikuti luuakse asendusõpetajatele ligipääs ELIISI ja päeva lõpus pannakse
see jälle kinni.
• K. Lohe: ELIISIS tehti uuendusi ja lapsi enam enda kontol ei näe?
K. Raamat: Taotlus tuleb teha enda lastega sidumise kohta, lapsed on ELIISI sisestatud ja
edasi seotakse laps juba vanemaga.
• T. Hinnosaar: Hoolekogu viimane koosolek selles koosseisus.
K. Raamat: Järgmisel aastal kohtume uue hoolekoguga arengukava tegemisel.
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