KOHTLA-JÄRVE LASTEAED KIRJU-MIRJU
HOOLEKOGU PROTOKOLL NR.3
KOHTLA-JÄRVE
Algus: 17.15

26.04. 2018.
Lõpp: 18.30

Juhataja : Ingrid Ustav
Protokollija : Liivi Rudnev
Võtsid osa : 9 liiget (lisa 1)
Puudusid: 2 liiget
Kutsutud: Ingrid Ustav – direktor
30.01.2018 hoolekogu otsused on täidetud:
1.Lasteaia direktor Ingrid Ustav tutvustas Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt kooskõlastatud ja
direktori kinnitatud (06.04.2018) lasteaia sisehindamise aruannet õppeaastateks 2014 – 2017.
2.Laadaga kogusime lastele 337 eurot, otsustati sügisel veel raha juurde koguda, et muretseda
lasteaiale elektriklaver.
3.Teha kindel otsus toitlustasu tõstmiseks hoolekogu koosolekul 26.04.2018
PÄEVAKORD:
1. Laste lõpupidude ja lõpuekskursioonide korraldamine
2. 2018. aasta õpetaja kandidaadi esitamine Aasta Õpetaja galal „Eestimaa õpib ja
tänab”
3. Arenguvestluste korraldamine lasteaias. Kord.
4. Suvine töökorraldus lasteaias.
5. Jooksvad küsimused (toiduraha otsuse tegemine)
Kuulati direktor Ingrid Ustavi tutvustust lõpuekskursiooni Elistvere Loomaparki, mis toimub
15.05.2018. Väljasõit lasteaiast kell 9.00 hommikul, lapsed söövad lasteaias hommikusöögi,
kaasa on piknikukorv lõunasöögi arvelt ja õhtusöök on lasteaias kui jõutakse tagasi lasteaeda
orienteeruvalt 17.30. Sõidu- ja programmraha on saadud KIKI-projektist.
Lõpupeol on lastele lasteaia poolt tort ja morss ning lapsed saavad kingituseks pinali.
Arutelu:
Julia Gaydasheva – meie rühma lõpupeole on kutsutud peo läbiviija.
Kerda Eiert soovis lõpetajatele kingituseks CD plaati piltidega.
Ülle Lepassaar tegi ettepaneku kinnitada lõpuekskursiooni ja lõpupidude läbi viimise.
Hääletati: Ettepaneku poolt 9 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget.
Otsustati: Lõpuekskursioon toimub 15. mail ja lõpupeod on Krõlli rühmas 25.mail,
Siilikeste rühmas 30. mail.
2.Kuulati direktori tutvustust aasta lasteaiaõpetaja kandidaadi esitamise korrast.
Arutelu:
Kerda Eiert – meie rühma õpetajad on väga tublid ja meie rühma lapsevanemad otsustasid
esitada aastaõpetajaks mõlemad õpetajad.
Julia Gaydasheva – meie rühma õpetajad on samuti väga tulid, eriti õpetaja Riina.

Ingrid Ustav tegi ettepaneku,et vanematel endil on võimalik esitada tunnustamiseks
suurepäraseid lasteaiaõpetaja kandidaate.
Hääletati: Ettepaneku poolt 9 liiget, vastu 0, erapooletuid 0 liiget
Otsustati: Rühmade lapsevanemad esitavad ise aasta lasteaiaõpetaja kandidaadid.
3.Direktor tutvustas arenguvestluste läbiviimise korda lasteaias.
Arutelu: Jekaterina Lipp – arenguvestluse kord on hea, läbi mõeldud.
Anna Vyali – arenguvestluse korras ei ole vajadust midegi muuta, toimib ja võib kinnitada.
Hääletati: Ettepaneku poolt 9 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget.
Otsustati: Kinnitada lasteaia arenguvestluse kord.
4.Direktor tutvustas hoolekogu liikmetele suvist töökorraldust, et laste arvu vähenedes
ühendatakse suveperioodiks lasteaiarühmad ja sõimerühmad, järgides laste suhtarve ja
tervisekaitsenõudeid.
Arutelu: Anastassia Sokolova – võiks ühendada keelekümblusrühmad eesti õppekeelega
rühmadega, peaasi, et lapsed oleksid üheealised.
Gerlin Rande – põhiline on, et õpetajad räägiksid kõik eesti keeles.
Jekaterina Vorobjova tegi ettepaneku kinnitada suvine töökorraldus lasteaias.
Hääletati: poolt 9 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget.
Otsustati: Liita antud õppeaastal võimaluse korral ühevanuselised rühmad suveperioodiks.
5.Dirketor:Eelmisel hoolekogu koosolekul arutlesime vajadust tõsta laste toidukulu tasu.
Millised on teie ettepanekud?
Julia Gaydasheva: võiks tõsta 20 senti.
Hääletati: Ettepaneku poolt 9 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget.
Otsustati: Tõsta laste toidukulu tasu alates 1. septembrist 2018.a.
Kinnitada sõimerühmas toidukulu tasuks päevas 1,60 eurot
aiarühmas toidukulu tasu päevas 1,80 eurot
LÕPLIKUD OTSUSED:
1. Lõpuekskursioon toimub 15. mail ja lõpupeod Krõlli rühmas 25. mail,
Siilikese rühmas 30. mail.
2. Rühmade lapsevanemad esitavad ise 2018. aasta lasteaiaõpetaja
kandidaadid 13.maini.
3. Kinnitada lasteaia arenguvestluse kord.
4. Liita antud õppeaastal suveperioodiks võimaluse korral ühevanuselised
rühmad.
5. Tõsta laste toidukulu tasu alates 1. septembrist 2018.a. 20 senti,
sõimerühma toidukulu tasu 1,60 eurot
aiarühma toidukulu tasu 1,80 eurot.

Koosoleku juhataja:
Ingrid Ustav

Koosoleku protokollija:
Liivi Rudnev

