
  

 
KOHTLA-JÄRVE  LASTEAED KIRJU-MIRJU  

 HOOLEKOGU PROTOKOLL NR.4 

 

 KOHTLA-JÄRVE      11.09. 2019. 

 

 Algus: 17.15           Lõpp: 18.10 

 

 

 Juhataja :  Anne Illopmägi 

 Protokollija : Liivi Rudnev 

 Võtsid osa :  7 liiget (lisa 1) 

 Puudusid: Helen Tammets, Anastassia Sokolova, Monika Jurkovskaja, Jevgenia 

Mihhailova. 

 Kutsutud:  Ingrid Ustav – direktor 

 

 

 

 PÄEVAKORD: 

 

1. 2018/2019 õppeaasta aruanne õppe-kasvatustööst 

2. Hoolekogu tegevuse aruanne 

3. Kodukorra tutvustamine ja kooskõlastamine 

4.2019/2020 õppeaasta tegevused ja eesmärgid 

5. Jooksvad küsimused. 

 

 

 

1. Kuulati direktor Ingrid Ustavi ettekannet 2018/2019 õppeaasta aruande kohta. 

Arutelu: Aleksei Busihin – õppeaasta eesmärgid täideti ja õppeaasta võib hinnata 

heaks. Gerlin Rande – õppeaasta oli edukas, eesmärgid täideti, kooliminevad lapsed 

kooliks ette valmistatud. Jekaterina Link tegi ettepaneku hinnata 2018/2019 õppeaasta 

heaks. 

 Hääletati: Ettepaneku poolt 7 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget. 

Otsustati: Hinnata 2018/2019 õppeaasta-kasvatustöö heaks. 

2. Kuulati  hoolekogu esimehe Anne Illopmägi aruannet hoolekogu tegevusest 

2018/2019 õppeaastal. 

Arutelu: Ülle Lepasaar – hoolekogu plaan sai täidetud ja võib hinnata heaks.  

Hääletati: Ettepaneku poolt 7 liiget, vastu 0 liiget, erepooletuid 0 liiget. 

Otsustati: Hinnata 2018/2019 õppeaasta hoolekogu tegavus heaks. 

3. Kuulati direktor Ingrid Ustavi ettekannet uuendatud kodukorra kohta. 

Arutelu:  Aleksei Buihin – kodukord on põhjalik ja kõigile täidetav. 

Jekaterina Link – hea, et välja on toodud õues viibimise aeg ja lapsevanema 

vastutus lapse viibimise ajal lasteaias. Gerlin Rande  tegi ettepaneku kooskõlastada 

lasteaia Kirju-Mirju kodukord ja anda direktorile kinnitamiseks. 

Hääletati: Ettepaneku poolt 7 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget. 

Otsustati: Kooskõlastada Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju kodukord ja anda 

direktorile kinnitamiseks. 

4. Direktor Ingrid Ustav tutvustas 2019/2020 õppeaasta tegevusi ja eesmärke. 



2 korda nädalas hakkab toimuma vanemates rühmades robootika ring, jätkuvad 

liikumise- ja lauluringid, rahvatants, jalgpall. Jätkuvad õppekäigud, väljasõidud. 

Arutelu: Gerlin Rande – kevadlaat jäi ära aga millal teeme järgmise laada, kas 

sügisel. Ermine Avakjan Petrovski tegi ettepaneku korraldada oktoobri lõpus 

sügislaat. 

Hääletati: Ettepaneku poolt 7 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget. 

Otsustati: Korraldada sügislaat oktoobri lõpus.  

5. Jooksvate küsimuste all tutvustas direktor, et on välja pakkuda jäähoki treening, 

kus treener viib ise lapsed trenni ja toob lasteaeda tagasi.  

 

 

 

  LÕPLIKUD OTSUSED: 

1. Hinnata 2018/2019 õppeaasta töö heaks. 

2. Hinnata 2018/2019 õppeaasta hoolekogu töö heaks. 

3. Kooskõlastada Lasteaed Kirju-Mirju kodukord ja anda direktorile 

kinnitamiseks. 

4. Korraldada oktoobri lõpus sügislaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liivi Rudnev 

 protokollija 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


