
KOHTLA-JÄRVE  LASTEAED KIRJU-MIRJU 
HOOLEKOGU PROTOKOLL NR.2

KOHTLA-JÄRVE                            30.01.2018

Algus: 17.15          Lõpp: 18.30

Juhataja :   Anne Illopmägi
Protokollija :  Liivi Rudnev
Võtsid osa :  10 liiget (lisa 1)
Puudusid:   1 liige
Kutsutud:  Ingrid Ustav – direktor ja Anne Suvi – õppealajuhataja.

PÄEVAKORD:
1. Sisehindamise aruande tutvustamine ja kooskõlastamine.
2. Huviringide võimalustest.
3. Heategevuslaada arutelu.
4. Jooksvad küsimused.

1. Lasteaia  direktor  Ingrid  Ustav  tutvustas  hoolekogu  liikmetele  lasteaia
sisehindamise aruannet 2015 – 2017 a. Sisehindamis aruanne saadeti kõikidele
hoolekoguliikmetele tutvumiseks ja selle kohta ettepanekuid ei tehtud. 

Arutelu: Ülle Lepassaar – aruanne on koostatud korrektselt ja selle võib kooskõlastada ning
saata kooskõlastamisele Kohtla-Järve Linnavalitsusele. Anastassia Sokolova – sisehindamise
aruanne on koostatud  kompetentselt,  võib  kooskõlastada  ja  saata  edasi  kooskõlastamiseks
Kohtla-Järve Linnavalitsusele.

Hääletati: ettepaneku poolt 10 liiget, vastu 0 liiget.
Otsustati: Kooskõlastada lasteaia sisehindamise aruanne 2015-2017.a ja saata 
kooskõlastamiseks Kohtla-Järve Linnavalitsusele. 

2. Kuulati direktor Ingrid Ustavi tutvustust tasuliste huvialaringide korraldamisest
lasteaias.  Arutelu: Julia Gaydasheva – kui ei ole soovijaid ringis osalemiseks,
siis väheste soovijatega ei tule ringijuhid ringi läbi viima. Irena Tolmacheva –
Kohtla-Järve linnas on piisavalt  erinevaid ringe,  kuhu lapsevanemad saavad
oma  lapsi  panna  ja  seetõttu  ei  leia  vajadust  lasteaias  organiseerida  tasulisi
ringe. Anna Vyali – lasteaias on toimivad ringid nagu tantsuring, kunstiring,
liikumisring ja ei ole vajadust tasuliste ringide korraldamist.

Hääletati: ettepaneku poolt 10 liiget, vastu 0 liiget.
Otsustati: Mitte organiseerida lasteaias tasulisi huviringe.

3. Kuulati direktor Ingrid Ustavi tutvustust heategevuslaada korraldamise kohta,
kuna  veebruarikuus  on  Eesti  100  raames  näitus  ja  palju  üritusi,  siis
sõbrapäevalaata  me  korraldada  ei  saa,  selle  asemel  korraldame  kevadel
munadepüha  laada.  Laada  sissetulek  läheb lasteaia  rühmade  ühiskatlasse  ja
kasutame kõikide rühmadega ühiselt, selle otsustasid pedagoogide nõukogu.

Arutelu: Gerlin Rande – see on õige otsus, sest kuidas osatakse jagada igale rühmale eraldi
raha, ühiselt on lihtsam.
Hääletati: ettepaneku poolt 10 liiget, vastu 0
Otsustati:  Korraldada  laat  munadepühade  raames  ja  kasutada  sissetulek  ühiselt  kõikide
rühmadega.



4. Jooksvate küsimustena arutleti vajadust tõsta lasteaia toitlustustasu. 
Arutelu: Jekaterina Link – kui toiduraha ei jagu laste toitlustamiseks, siis oleks vajadus seda
tõsta, kuid see teeks lastevanematele lisakulutusi.
Hääletati: ettepaneku poolt 10 liiget, vastu 0 liiget
Otsustati:  Kindlalt järgmisel hoolekogu koosolekul otsustada kas tõsta 0,10 või 0,20 eurot
toitlustustasu ja mis ajast.

LÕPLIKUD OTSUSED:
1. Kooskõlastada  lasteaia  sisehindamisaruanne  2015-2017  ja  saata

kooskõlstuseks Kohtla-Järve Linnavalitsusele.
2. Mitte organiseerida lasteaias tasulisi huvialaringe.
3. Korraldada  lasteaias  kevadlaat  munadepühde  raames  ja  kasutada

sissetulek kõikidele rühmadele ühiselt.
4. Järgmisel  hoolekogu  koosolekul  otsustada  kui  palju  tõsta  lasteaia

toitlustaustasu ja millal.

Anne Illopmägi/ Liivi Rudnev/
         Koosoleku juhataja: Koosoleku protokollija:


