TÄHTVERE VALD
ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU

Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1

10.oktoober 2016

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu

Algus: 17:10
Lõpp: 18:15

Osalesid: Karmen Vetemäe, Aivar Ilves, Vieno Rjabova, Merlin Burov, Imre Vähi, Ragne
Põldaru, Valve Voites, Kristjan Bek, Marit Kermas, Inga Väikene

Päevakord:
1. Hoolekogu liikmete tutvustamine
2. Protokollija valimine
3. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
4. Hoolekogu pädevuse ja töökorra tutvustamine
5. Hoolekogu tööplaan
6. Hetkeolukord lasteaias
7. Jooksvad küsimused

Arutati
1. Hoolekogu liikmete tutvustamine
Hoolekogusse kuuluvad kõigi rühmade esindajad ning õpetajate esindaja.

Arutati:
2. Protokollija valimine
Protokollijaks valiti üksmeelselt Marit Kermas (õpetajate esindaja).
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Arutati:
3. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Merlin Burov loobus esimehe kohast ning esialgu ei pretendeerinud keegi sellele kohale.
Vieno tegi ettepaneku olla ise vajadusel esimees. Arutleti selle üle, kas ei teki konflikti kui
Vieno Rjabova on esimees ning samal ajal ka töötaja.
Otsustati: Hääletuse tulemusena valiti esimeheks Vieno Rjabova. Aseesimeheks valiti
Kristjan Bek.

Arutati:
3. Hoolekogu pädevuse ja töökorra tutvustamine
Lasteaia direktor tutvustas hoolekogu pädevust ning töökorda. Hoolekogu ülesanne on
jälgida, et õppe- ja kasvatustegevused vastaks laste arengule ja huvidele ning teha
sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Hoolekogu on teinud ettepanekuid lasteaia
arendamiseks ning osaleb lasteaiaga seotud tegevustes (remont, ürituste abistamine jne).
Hoolekogu otsustab ainuisikuliselt toidukorra maksumuse üle.

Arutati:
4. Hoolekogu tööplaan
Hoolekogu tööplaan 2016/2017 õppeaastaks anti hoolekogu liikmetele tutvumiseks. Lasteaia
direktor tegi ettepaneku korraldada vajadusel elektrooniline koosolek, otsustamaks
kiireloomulisemaid asju - kui on näiteks ainult üks küsimus, mis vajab otsustamist. Järgmine
koosolek on planeeritud jaanuar 2017. Direktor tegi ettepaneku saata tööplaanid hoolekogu
liikmete emailidele, et kõik saaksid teha ettepanekuid tööplaani täiendamiseks.

Arutati:
5. Hetkeolukord lasteaias
Seoses remondiga käis lasteaia direkotor peaaegu kõigil lastevanemate koosolekutel ja
selgitas olukorda. Toidu tellimisega on oluline, et vanemad teataksid lapse lasteaeda tulekust
ja mittetulekust. Remondiks on planeeritud 13 kuud. Jaanuaris peaks valmima saali ja köögi
ehitus ning sellele järgneb kahe uue rühma ehitus ja rühmade renoveerimine.
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Arutati:
6. Jooksvad küsimused


Hoolekogu 2015/2016 õppeaasta kokkuvõtte tutvustamine.



Riskianalüüsi tutvustamine.



Õppelajuhataja Valve Voites tutvustas 2016/2017 õppeaasta tegevuskava.



Õppekava täiendamine väärtuskasvatuse ja erivajadusega lapse arengu punktides.



Direktor tegi ettepaneku taotleda struktuuri eripedagoogi ametikoht. Seda lähtudes
asjaolust, et logopeed tegeleb eelkõige kõneraviga, kuid kuna lasteaias on ka
sobitusrühm, ning on ka erivajadusega lapsi, siis oleks eripedagoogi ametikoht lisaks
logopeedile õigustatud. Arutelu järel jõuti üksmeelele, et valda tuleks teha ettepanek,
et võimaldada lasteaiale eripedagoogi ametikoht.



Jõuluvana ja pildistamine jõuluhommikul - Kaisutriinude rühma lapsevanem Imre
pakkus ennast jõuluvanaks kõikidesse rühmadesse. Tekkis küsimus ka fotonurga
võimaluse kohta, kus laps(ed) ja vanemad saaksid koos jõulumehega pildistada. Imre
oli nõus jõulumeheks olema nii rühmades kui fotonurga jaoks. Marit tegi ettepaneku
vajadusel ise fotonurgas pildistada, et seeläbi raha kokku hoida.



Kristjan Bek tegi ettepaneku, et lasteaeda võiks muretseda täikammi. Tekkis arutelu
selle üle, kui esteetiline see oleks, ning kas selline tegevus kuuluks õpetaja
tööpädevuste alla. Lubati konsulteerida tervishoiutöötajaga ning küsida tema arvamust
täikammi lasteaeda soetamise vajaduse kohta.



Järgmise hoolekogu koosoleku toimumise kuupäevaks otsustati 16.jaanuar 2017.

Koosoleku juhataja:

Inga Väikene

Koosoleku protokollija:

Marit Kermas

