
KOHTLA-JÄRVE  LASTEAED KIRJU-MIRJU 
HOOLEKOGU PROTOKOLL NR. 1

KOHTLA-JÄRVE                            31.10.2017

Algus: 17.15          Lõpp: 18.30

Juhataja :   Anne Illopmägi
Protokollija :  Kerda Eiert
Võtsid osa :  8 liiget (lisa 1)
Puudusid:   2 liiget
Kutsutud:  Ingrid Ustav – direktor ja Anne Suvi – õppealajuhataja.

PÄEVAKORD:

1. Hoolekogu esimehe valimine.

2. Hoolekogu aseesimehe valimine.

3. Hoolekogu koosoleku protokollija valimine.

4. Jõulupakid lastele.

5. Heategevuslik laat.

6. Huviringide korraldamine lasteaias.

7. Jooksvad küsimused.

1. Lasteaia direktor tegi ettepaneku hoolekogu esimeheks valida 6. rühma 
lapsevanema Anne Illopmägi.

Hääletati: ettepaneku poolt 7 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 1 liige.

Otsustati: Hoolekogu esimeheks valiti Anne Illopmägi. 

2. Ettepanek aseesimeheks valida Kerda Eiert.

Hääletati: ettepaneku poolt 7 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 1 liige.

Otsustati: Hoolekogu aseesimeheks valiti Kerda Eiert. 

3. Ettepanek valida hoolekogu koosoleku protokollijaks samuti Kerda Eiert.

Hääletati: ettepaneku poolt 7 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 1 liige.



Otsustati: Hoolekogu koosolekut protokollib edaspidi Kerda Eiert. 

4. Õppealajuhataja tutvustas hoolekogu liikmetele mõtet tellida kõikidele lastele 
jõuludeks ühesugused kommipakid Kalevi Jõulukataloogist. Summa võiks jääda 
umbes 5 euro piiridesse. Tellida võiks kõikidele ühesugused, tellimuse peaks 
esitama järgmisel nädalal, pakid toimetatakse sel juhul õigeaegselt ka kohale. 

Toimus hoolekogu liikmete arutelu antud teemal. Pakuti välja 2 erinevat varianti: 1.
Kinkekarp Rõõmsaid Jõule, 2. Jõuluseikluse CD-plaat. Suurem osa hoolekogu 
liikmetest olid kommipaki poolt, kahe rühma esindajad olid CD-plaadi poolt. 

Lepiti kokku, et kahes rühmas kaasatakse otsustamisse ka rühma lapsevanemad. 
Neile antakse valida kahe variandi vahel ning rühmade otsused peab esitama 
hiljemalt 6.11 õppealajuhatajale. 

Ettepanek tellida 7 rühmale kommipakid ja 2 rühma otsused langetatakse 
lastevanemate kaasabil 6.11.

Hääletati: ettepaneku poolt 8 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0.

Otsustati: Tellida Kalevi kommipakid seitsmele rühmale ja kahe rühma otsus jõulukongi
kohta tehakse hiljemalt 6.11.

5.  Ettepanek  korraldada  laat  sõbrapäeval.  Hoolekogu liikmete  ettepanekul  võiksid
osaleda kõik rühmad koostöös lastevanematega ning kindlasti kaasata lapsi laada
organiseerimisse.  Direktor  andis  edasi  lasteaia  õpetajate  ettepaneku,  et
heategevusliku  laada  tulu jagatakse  võrdselt  ära  rühmade vahel,  mitte  ei  läheks
üldiselt lasteaiale. 

Hääletati: ettepaneku poolt 8 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0.

Otsustati:  Korraldada  heategevuslik  laat  sõbrapäeval  ning  laadalt  saadud  tulu  jaotada
rühmade vahel võrdselt.

6. Kerda  Eiert  avaldas  soovi  korraldada  lastele  lasteaias  huviringe,  nt  tantsuring,
inglise keele ring. Uurida võimalust avada huviring Kolme Põrsakese kaudu. 

Direktori  sõnul  toimivad  vanemates  rühmades  1  kord  nädalas  kunstiring  ning
rahvatantsuring. Lasteaia muusikaõpetaja viib 2 korda nädalas läbi lauluringi. Veel
tõi direktor välja asjaolu,  et  kui leiaks võimaluse korraldada veel mingeid ringe
lastele,  siis  oleksid need lapsevanemale  tasulised  ja saaksid toimuda alles  peale



kella 4 õhtul.  Seda seetõttu,  et lasteaia saal on pidevalt  hõivatud oma tegevuste
läbiviimiseks. 

Ettepanek  direktoril  uurida  täpselt  välja,  mismoodi  ja  mis  tingimustel  oleks
võimalik  korraldada  lasteaias  huviringe  ning  hoolekogu  liikmel  Kerda  Eiertil
uurida huviringi avamist Kolme Põrsakese kaudu.

Hääletati: ettepaneku poolt 8 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0.

Otsustati: Jätta huviringide korraldamise küsimuse otsustamiseks järgmisele koosolekule,
kus  direktor  annab  ülevaate  seaduslikust  poolest  ja  K.  Eiert  võimalusest  huviringi
avamisest Kolme Põrsakese kaudu.

7. Jooksvad küsimused

- Jõulupeod toimuvad rühmati erinevalt. Kellel Kukrusel, kellel Iisakus, kellel lasteaias,
kellel suisa Rakveres.

- Jõuludel panevad rühmad välja näitusele isetehtud asju.

- Väljasõidud toimuvad vastavalt kirjutatud projektidele. Pigem on need mõeldud 6.-7.
aastastele lastele, kuid on väljasõite ka natuke väiksematele. 

- Toimib koostöö Kauksi Looduskeskusega (loodusprogrammid).

- Teatrietendused toimuvad lastele vastavalt pakkumistele.

- Direktor lubas saata hoolekogu liikmete uue aasta alguses meilile sisehindamise aruande
tööversiooni tutvumiseks ning muudatuste, paranduste ja ettepanekute tegemiseks.

Hoolekogu esimees   Protokollija
Anne Illopmägi Kerda Eiert


