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Hoolekogu koosoleku protokoll 13.11.2019
Osaleb 9 inimest: 8 rühmade lapsevanemat/rühmade esindajat, 1 lasteaia esindaja.
Koosolekule kutsutud: Anne Illopmägi – lasteaia direktori asendaja / õppealajuhataja.
PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu ülesannete tutvustamine
2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja koosoleku protokollija valimine.
3. Hoolekogu tööplaani ja tegutsemiskava koostamine.
4. Jõulupakkide valimine.
5. Huviringide korraldamisest lasteaias.
6. Heategevuslaadast.
7. Jooksvad küsimused.
1.

Hoolekogu ülesannete tutvustamine. Tutvumine.

Lasteaia direktori asendaja Anne Illopmägi tutvustas uut hoolekogu koosseisu ja uutele
hoolekogu liikmetele lasteaia Kirju-Mirju hoolekogu põhimäärust ja hoolekogu ülesandeid.
Hoolekogu liikmed tutvustasid ennast ja esitasid kandidaate hoolekogu esimehe, aseesimehe
ja protokollija kohale.
2.

Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.

Otsustati ühehäälselt valida hoolekogu esimehe kohale 3. rühma lastevanemate esindaja
Gerlin Rande, aseesimeheks 6. rühma lastevanemate esindaja Kerda Eiert ja protokollijaks 8.
rühma lapsevanemate esindaja Jekaterina Link.
Hääletati: Ettepaneku poolt 9 liiget, vastu 0 liiget.
Otsustati: 1. Hoolekogu esimeheks kinnitada Gerlin Rande.
2. Hoolekogu aseesimeheks kinnitada Kerda Eiert.
3. Protokollijaks kinnitada Jekaterina Link.
3.

Hoolekogu tööplaani ja tegutsemiskava koostamine.

Hoolekogu esimees Gerlin Rande koostab hoolekogu tööplaani ja tegutsemiskava, saadab
need hoolekogu liikmetele tutvumiseks. Arutelu toimub läbi e-kirjade, peale mida see
kinnitatakse. Hoolekogu koosolekud hakkavad toimima 1 kord kvartalis.
Hääletati: Ettepaneku poolt 9 liiget, vastu 0 liiget.
Otsustati: Oodata ära tööplaan, täiendada seda vastavalt vajadustele ja saata kinnitamisele.

4.

Jõulud.

Jõulusid lasteaias on ka sellel aastal plaanis pidada koos Jõuluvanaga. Saaliüritus jääb ära.
Osadel rühmadel toimub Jõulupidu hommikul, teistel aga õhtul. Samuti osad rühmad
sõidavad detsembris Iisakusse Jõulumaale (8. ja 3. rühm), vanemad rühmad sõidavad
Rakveresse teatrisse ja jõulumaale.
Kommipakk, nagu ka eelmistel aastatel, tuleb lasteaia eelarvest ja selle maksimumsumma
võiks olla 5 eurot. Valikus olid mitmed kommipakid, liikmed otsustasid valida Kalevi
kommipaki.
Koosolekul valiti välja KALEV „ Karu” kommipakk.
Hääletati: Ettepaneku poolt 9 liiget, vastu 0 liiget.
Otsustati: Tellida lastele ühesugused kommipakid Kalevist lastevanemate osalustasu arvelt
hinnaga kuni 4 eurot (Karu kommipakk).
5.

Huviringid.

Lasteaia direktori asendaja tutvustas hoolekogu liikmetele toimivaid huviringe. Alates 2019.
aasta oktoobrist on tegevuses Robootika huviring. Osalevad 4. ja 6. rühma lapsed. Novembri
lõpus on robootika õpetajal paanis sõita mõlema rühmaga esindajatega Robotex 2019
robootikafestivalile, mis toimub Tallinnas, Saku Suurhallis. Toodi välja positiivseks seda, et
lapsed on väga nutikad ja naudivad ringis olemist ja tegutsemist.
Laulu-ja tantsuringid tegutsevad samuti edasi – vanemates rühmades. Jätkub jälgpalli ja
jäähoki huviringi tegutsemine.
6.

Heategevuslaadad, Isadepäev, tagasiside ja tähelepanekud.

Lasteaia direktori asendaja Anne Illopmägi rääkis hoolekogu liikmetele lasteaias toimunust.
Toimunud heategevuslaadaga jäägi rahule. Kokku korjatud u 270eur+30eur (isadepäevast),
mida lasteaial plaanis kasutada Robootika huviringi vahendite soetamiseks. Plaanis ka
edaspidi jätkata laatadega.
Ettepanek: Tähelepanekuna toodi välja kilekottide või muude pakkide/karpide puudumisele
kaupade ostmisel laadal. Järgmise laadal võiks kauba juures olla ka pakendid.
Isadepäeva üritustega lasteaias jäädi samuti rahule. Märkimisväärseks jäi vanemate suur
osavõtt lasteaias. Samuti positiivseks toodi asjaolu, et vanematel ja ka lastel oli võimalus
tutvuda lasteaia teiste rühmade ja õpetajatega. Antud üritus sellisel kujul sobib läbiviimiseks
ka edaspidi. Tähelepanu ja veidi arendamist vajaks just ajaplaneerimine tegevustega (nt
registreerimine), mis võimaldaks kõikidel osalejatel osa saada teatud tegevustes (nt
näomaalingud, soengu tegemised jne).
7.

Muu



Kirju-Mirju lasteaias on oma Facebooki lehekülg, kuhu lähevad üles kõikide ürituste,
kohtumiste, ekskursioonide pildid, videod ning ka põhjalik kirjeldus.



Veebruaris 2020 toimub lasteaias lasteaia juubel - 50. On oodatud huvitavad pakkumised
ja ideed tähistamise ja läbiviimise osas. Oodatud on ka lasteaia vilistlased, lauljad ja
tantsijad.



Metoodikakeskuse koordinaator Malle Trummar sai ainsana Eestis Johannes Käisi
nimelise preemia. Preemiat tullakse üle andma detsembris.



Lasteaias pakutakse tööd meditsiinitöötajale, kelle ülesanneteks oleks laste kohta arve
pidamine, toidu menüü läbiarutamine koos köögipersonaliga, vajadusel meditsiiniliste
teenuste, esmaabi osutamine, terviseedendamine rühmades, temaatiliste tegevuste
läbiviimine lastele, kaalumine-mõõtmine jne. Tööpakkumine on 1,0 kohaga, vajalik on
meditsiinilise hariduse olemasolu. Vaadatakse üle kõik võimalused.

Küsimused:
Kui lapsevanem soovib kinkida lasteaiale töövahendeid, osta arendavaid mänge, kas on
selline asi võimalik ja lubatud?
Anne Illopmägi: Asjade kinkimine on lubatud ja neid võetakse vastu üleandmisevastuvõtmise aktiga.

Jekaterina Link
protokollija

