
Hoolekogu koosoleku protokoll nr.3  

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu                                                                                      07.12.2015  

Algus:  17.30 
Lõpp: 19.30 

Kohal olid: Inga Väikene, Merlin Burov, Helis Pajur, Karmen Vetemäe, Kirsti Kuul, 
 Valve Voites, Õie Põder, Ene Tooming, Vieno Rjabova, Kristjan Bek 
Koosolekut juhatas: Merlin Burov 
Protokollis: Kristjan Bek 

Päevakord: 

1. Lühendatud tööpäevade (23.12 ja 3.12) lasteaia lahtiolekuajad 
2. Talvisel ajal ohtlikult libedad trepid - lahenduse otsimine 
3. Jooksvad küsimused 

Arutati: 
1) Lasteaia lahtiolekuajad lühendatud tööpäevadel 

Otsustati: 
Hoolekogu otsustas (ühehäälselt), et 23. ja 31. detsember on lasteaed 
suletud. 28-30. detsember toimib lasteaed 2 rühmana 

Arutati: 
2) Rõõmutriinude, Lilletriinude ja peaukse kohale oleks vaja varikatuseid, et vältida 
treppidele jää tekkimist. Valla esindajate sõnul lahendatakse olukord lasteaia järgmise ehituse 
etapi käigus, mille tähtajad pole kahjuks teada. 

Otsustati: Rühmade esindajad uurivad, kas nende rühmades on ehitusoskustega inimesi, kes 
aitaksid hinnata varjualuste tegemise võimalusi nö sanitaarremondi käigus. 

Arutati: 
3) Direktor andis ülevaate lasteaias toimunud üritustest ja uudistest: 
-  Projekt "Tulest targem", kus õpetati Krõllitriinu rühma lapsi tulega ümber käima. 
-  Novembris käis lasteaias külas pimedate inimeste juhtkoer. 
-  Vanavanemate ja Isadepäev toimus rühmades lahtiste tegevustena ja mängupidudena  
-  Kiki projekti raames toimus prügisorteerimise teemaline üritus vanemale rühmale 
-  Osteti kromaatilised viisikandled ( 6 tk). Kandleõpetus lasteaias on eelkõige 5-7 aastastele     
ning plokkflööt 6-7 aastastele lastele 
-  Osteti suusad ja saapad (15 paari ) 
-  Võileiva tegemise päev, kus kõik lapsed ise tegid endale võileibu 
-  Tähistati 1.adventi. Päkapikkude üllatus töötajatele, lastele ja vanematele  
-  Õpetajad pidasid meeskonnaüritust Paides. 
-  Koolieelsel rühmal algas eelkool. Õpetaja Tiina Sakjas 



-  4. jaanuarist 2016 peaks lasteaias täiskohaga tööd alustama uus eripedagoog-logopeed, Epp 
Tulviste. Hinnanguliselt vajaksid 31 last logopeedilist abi. 
-  6. jaanuar ponisõit lasteaias (1€ lapse kohta). 
- Mänguasjade soetamiseks/uuendamiseks on võimalus ettepanekuid teha kõikidel 
rühmaõpetajatel. 

Ettepanekud: 

- Võiks olla meisterdamisring ning erinevatest materjalidest kõndimisrada, kus lapsed 
paljajalu saaksid käia. 
- Tuletati meelde, et lasteaia parkla on peavärava juures ja paluti teist parklat mitte kasutada, 
kuna liiklus tekitab kohalikele elanikele probleeme. 
- Bussilastele on palve soetada helkurvest, kel seda veel pole. 

Järgmine koosolek: 22.02.2016 kell 17.30 

Koosoleku juhataja:                                                                        Koosoleku protokollija: 

Merlin Burov                                                                                  Kristjan Bek: 


