KOHTLA-JÄRVE LASTEAED KIRJU-MIRJU
HOOLEKOGU PROTOKOLL NR.2
KOHTLA-JÄRVE
Algus: 17.00

20.02. 2019.
Lõpp: 18.30

Juhataja : Jekaterina Link
Protokollija : Liivi Rudnev
Võtsid osa : 4 liiget (lisa 1)
Puudusid: Ülle Lepassaar, Anne Illopmägi, Helen Tammets, Ermine AvakjanPetrovski, Anastassia Sokolova, Monika Jurkovskaja, Jevgenia Mihhailova.
Kutsutud: Ingrid Ustav – direktor ja Anne Suvi – õppealajuhataja.

PÄEVAKORD:
1. Lasteaia osalemisest erinevates projektides – direktori, õppealajuhataja kokkuvõte.
2. Lasteaia sisehindamise aruande tutvustamine.
3. Lastevanemate osalustasu kasutamine.
4. Huviringide töö.
5. Heategevuslikud laadad.
6. Jooksvad küsimused.

1. Lasteaia direktor Ingrid Ustav tutvustas lasteaias toimuvaid projekte. Sa Innove
Eesti siseste LAK- õppe ühisürituste toetus, toetatud 2354 euroga, projekt oli
suunatud õpetajatele, nende enesetäiendamiseks. Tervist Edendav projekt
„Rukkileib meie laual”, toetus Ida-Viru maakonna poolt 286 eurot, lapsed said
teadmisi leiva teekonnast meie lauale, toimus väljasõit Tagavälja tallu, leiva
küpsetamine, võileibade valmistamine. KIK projekt „Tarkused loodusest”, toetatud
KIK`i poolt 906 eurot, toimuvad lastele väljasõidud Kauksi Looduskeskusesse ja
Jääaja keskusesse. Rahvakultuuri Keskuse toetusprogramm „Rahvariietes on tore
esineda”, toetus 2844 eurot, ostetud lastele Jõhvi rahvariided 6 tüdrukute ja 6
poiste komplekti. Koolipuuvilja- ja koolipiimaprojekt PRIA rahastusel, mille
raames saavad lapsed kodumaiseid puuvilju, juurvilja ja piima. Osaletud ka
mitterahalist toetust saanud projektides nagu „Otsima linnusõpru”, lapsed
meisterdasid koos vanematega söögimajad ja toidavad linde. 2018. aasta oktoobris
liitusime Rohelise kooli projektiga, mille raames toimub keskkonna kasvatus.
Koostöös Loksa lasteaed Õnnetriinu keelekümblusrühmaga osalesid
keelekümblusrühmad projektis „Leiame uusi sõpru”, vahetati omavahel
jõulukaarte ja Eesti haigekassa projekt „Hambad puhtaks”, mille raames
süvendatakse harjumust pesta hambaid.
Arutelud: hoolekogu liige Aleksei Busihin – lasteaed osaleb väga paljudes ja
huvitavates projektides, et lastel oleks huvitav ja mitmekesine elu lasteaias, tänu
projektidele saavad lapsed ka rohkem väljasõite, soovitan jätkata projektide tööga.

2. Kuulati lasteaia direktori ettekannet sisehindamise aruandest, kõik hoolekogu
liikmed said tutvuda sisehindamise aruandega. Direktor tõi välja parendused antud
õppeaastal: vaja parendada digi vahendite kasutamist õppetöös, leida robootika
juhendaja, et saaks uuest õppeaastast avada robootika ring.
Arutelud: hoolekogu liige Gerlin Rande – tore oleks kui lapsed saaksid juba
lasteaias alustada robootika õppega ja hea, et vahendid on lasteaial olemas.
3. Kuulati lasteaia direktori ettekannet lastevanemate osalustasu kasutamise kohta,
direktor esitas 2018.aasta arvete koopiad, kus olid märgitud kasutamise otstarve.
Arutelud: hoolekogu liige Gerlin Rande – lastevanemate osalustasu on kasutatud
otstarbekalt.
4. Kuulati õppealajuhataja Anne Suvi ettekannet ringide tööst lasteaias. Lasteaias
toimuvad igal teisipäeva ja neljapäeva õhtul poistele liikumisring, mille viib läbi
liikumisõpetaja , osalejaid on 21 poissi. Igal esmaspäeval ja kolmapäeval toimub
lasteaia saalis tasuline jalgpalliring, kus osaleb 11 last ja läbiviijaks on treener
Tatjana. Jäähoki trennis käib 4 last, kus kaks korda nädalas kolmapäeval ja reedel
treener käib ise lastel järel, viib trenni ja toob lasteaeda tagasi. Esmaspäeval ja
kolmapäeval viib muusikaõpetaja läbi lauluringi, kus osaleb 14 last. Igal neljapäeval
toimub rahvatantsuring vanemate rühmade lastele ja kolmapäeval ja reedel
kunstiring vanematele rühmadele.
Arutelud: hoolekogu liige Jekaterina Link – ringide tegevus on küllaldane ja kui
veel uuest õppeaastast lisandub robootika siis on küllaldaselt huviringe. Hea oleks,
kui ringide tegevus ka kodulehele üles pannakse.
5. Direktor Ingrid Ustav tutvustas eelmiste heategevuslaatadel saadud raha
kasutamist, osteti lasteaia saali uus klaver kõikidele lastele muusikatundides
kasutamiseks. Uus laat toimub kevadel aprillikuus ja selle tulu kasutamise
otsustavad pedagoogid ühiselt.
Arutelud: hoolekogu liige Aleksei Busihin – laatade tulu on otstarbekalt kasutatud
ja loodame, et kevad laadal osalevad kõik rühmad.
6. Jooksvateks küsimusteks osutus lapsevanema avalduse arutelu, kus ta palub
perekonna raske majandusliku olukorra tõttu vabastada osalustasu maksmisest
50% ulatuses, momendil käib lasteaias kaks last antud perekonnast.
Arutelud: hoolekogu liige Jekaterina Link – kui pere on raskes majanduslikus
seisus, siis tuleb neid lapsi abistada ja rahuldada avalduse taotlus.
Hääletati: poolt 4 liiget, vastu 0 liiget, erapooletuid 0 liiget.
Otsustati: Rahuldada lapsevanema taotlus ja vabastada 50% ulatuses osalustasu
maksmisest alates 1. märtsist 2019.a. kuni31.mai. 2019.a.

LÕPLIKUD OTSUSED:
1. Rahuldada lapsevanema taotlus ja vabastada 50% ulatuses osalustasu
maksmisest alates 1. märtsist 2019.a. kuni31.mai. 2019.a.

Liivi Rudnev
protokollija

