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

KOHTLA-JÄRVE 15.11. 2018.

Algus: 17.15          Lõpp: 18.30

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

PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
2. Hoolekogu ülesannete tutvustamine.
3. Hoolekogu tööplaani ja tegutsemiskava koostamine.
4. Lastele lasteaia jõulupidude korraldamine.
5. Jooksvad küsimused.

1. Lasteaia direktor Ingrid Ustav tutvustas uut hoolekogu koosseisu ja uutele 
hoolekogu liikmetele lasteaia Kirju-Mirju hoolekogu põhimäärust ja hoolekogu 
ülesandeid.

2. Hoolekogu liikmed tutvustasid ennast ja esitasid kandidaate hoolekogu esimehe, 
aseesimehe ka protokollija kohale.  Otsustati ühehäälselt valida hoolekogu esimehe
kohale 6 rühma lastevanemate esindaja Anne Illopmägi, aseesimeheks 8 rühma 
lastevanemate esindaja Jekaterina Link ja protokollijaks õpetajate esindaja Liivi 
Rudnev.

Hääletati: Ettepaneku poolt 10 liiget, vastu 0 liiget.
Otsustati: 1. Hoolekogu esimeheks kinnitada Anne Illopmägi

2.Hoolekogu aseesimeheks kinnitada Jekaterina Link
3.Protokollijaks kinnitada Liivi Rudnev.

3. Hoolekogu esimees Anne Illopmägi lubas koostada hoolekogu tööplaani ja 
tegutsemiskava, ning need hoolekogu liikmetele tutvumiseks ja järgmisel 
hoolekogu koosolekul arutatakse kava läbi ja kinnitatakse. Hoolekogu koosolekud 
hakkavad toimima 1 kord kvartalis. 
Hääletati: Ettepaneku poolt 10 liiget, vastu 0 liiget.
Otsustati: Oodata ära tööplaan, täiendada seda vastavalt vajadustele ja järgmisel 
hoolekogu koosolekul kinnitada.
4. Direktor Ingrid Ustav tutvustas hoolekogu liikmetele lasteaias lastele 
jõulupidude korraldamist, jõulupakkide tellimist ja jõuluvana maksustamist.



Arutelud: hoolekogu liige Monika Jurkovskaja – kas pakid saaks tellida 
lastevanemate osalustasust kõikidele lastele ühesugused. Küsimus pandi 
hääletusele:
Hääletati: Poolt 10 liiget, vastu 0 liiget
Otsustati: Tellida  lastele ühesugused kommipakid Kalevist lastevanemate 
osalustasu arvelt hinnaga kuni 4 eurot

4. Jooksvad küsimused: Direktor Ingrid Ustav tundis huvi, kuidas on 
lastevanemad rahul tasulise jalgpalli treeninguga.  Hoolekogu liige Anne 
Illopmägi poolt märgitud, et lastele meeldib jalgpallitreening ja ollakse 
treeneriga rahul. 
9. rühma lastevanemate esindaja tundis huvi kuidas tähistatakse lasteaias 1.
adventi. Direktor vastas, et saalis muusikatundide ajal tutvustatakse lastele 
jõuluaja algust ja rühmades õpetajad räägivad advendi algusest.

 

LÕPLIKUD OTSUSED:
1. Hoolekogu esimeheks kinnitada Anne Illopmägi, aseesimeheks Jekaterina Link

ja sekretäriks Liivi Rudnev.
2. Tellida  lastele ühesugused kommipakid Kalevist lastevanemate osalustasu 

arvelt.
3. Viia läbi antud aastal ühine jõulupidu õues suure kuuse all 20. detsembril 

2018.a.

Liivi Rudnev
protokollija

   


