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PÄEVAKORD:
1. 2017/2018 õ/a hoolekogu liikmete tutvustamine.
2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
3. Hoolekogu 2016/2017 õ/a tegevusaruanne.
4. Muud päevakohased teemad ja küsimused.
KUULATI/ARUTATI:
• Hoolekogu liikmete tutvustamine ning esimehe, aseesimehe ja protokollija
valimine/hääletamine.
• Hoolekogu ja hoolekogu esindaja roll lasteaias.
• Hoolekogu 2016/2017 õ/a tegevusaruanne.
2016/2017 õ.a hoolekogu esimees Vieno Rjabova annab ülevaate tehtust – kirjaliku
kokkuvõttega on võimalik soovijatel täpsemalt tutvuda.
•
Muud teemad ja küsimused:
valla esindaja Karmen Vetemäe loeb ette vallavanema ja arendusosakonna
ülevaate lasteaia remondist: novembri teisel poolel saavad remonditud lasteaia 2
viimast rühma. EAS tegi septembris viimase ülevaatuse ning hetkel on käsil
kokkuvõtte koostamine. Ehituse üleandmine toimub detsembris. Lasteaia haljastus on
kavandatud kevadperioodi;
lasteaia rühmade täituvuse probleem – rühmades on vabu kohti;
lasteaia kohatasu tõus selgub peale KOV valimisi;
lasteaia mänguväljak – soovime seda igakülgselt parendada/arendada. On
erinevaid ideid, nt: liikluslinnaku rajamine, igale rühmale oma peenramaa, loodusraja
kujundamine jm. Igasugune abi nii mõtete kui tegude näol on teretulnud;
lastele tulevad ka sellel aastal jõulupakid valla poolt;
järgmisele hoolekogu koosolekule kutsuda lasteaia eripedagoog;
kui 10-ndaks kuupäevaks ei ole meilile saabunud lasteaia arvet, siis teavitada
sellest lasteaia majandusjuhatajat;
rühmad käivad lastega õues iga ilmaga, mistõttu on väga oluline, et
lapsevanem toob lapsele lasteaeda ilmastikule vastavad riided;
rühmades rakendatakse Hea Alguse lapsekeskse metoodika põhimõtteid –
mitmed meeskonnad (õpetajad ja õpetaja abid) on juba läbinud ka Hea Alguse
Koolituskeskuses vastava koolituse;
arutelu teemal: kas ja kui palju ajaliselt peaks laps lasteaias magama;
lasteaed vajab jaanuarist kahte õpetaja abi – ootame kandidaate.

ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU
OTSUSTATI :
• Hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Pilvetriinude rühma esindaja Ingrid Kippasto.
• Hoolekogu aseesimeheks valiti ühehäälselt Triibutriinude rühma esindaja Vieno
Rjabova.
• Hoolekogu koosolekute protokollijaks valiti ühehäälselt õpetajate esindaja Aget
Astmäe,
• Järgmine hoolekogu koosolek toimub 5.12.2017a.

Inga Väikene
Koosoleku juhataja

Aget Astmäe
Koosoleku protokollija

