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KOHTLA-JÄRVE
Algus: 17.15

Lõpp: 18.00

Koosolekust võtsid osa: Margus Lutt, Virve Linder, Diana Berseneva, Liivi Rudnev.
Puudusid: Ülle Lepassaar, Jekaterina Link, Inessa Avakjan, Mihhail Fomitšov, Gerlin Rande,
Oksana Drozdova, Kristina Bochareva.
Koosolekule kutsutud: Anne Illopmägi – lasteaia direktor ja Evgenia Tortsova –
õppealajuhataja.
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Eelmise õppeaasta 2020/ 2021 kokkuvõte.
Muutused lasteaia töökollektiivis.
Ettevõtlikus õppe seirekomisjoni tagasiside lasteaia tööle.
Huviringid.
Jõulupakkide tellimine.
Jooksvad küsimused.

1. Hoolekogu protokollija valimine.
Kuna hoolekogu protokollija puudus koosolekult, otsustati ühehäälselt valida selleks hoolekogu
protokollijaks 6. rühma lapsevanem Margus Lutt.
Otsustati: Hoolekogu protokollijaks kinnitada Margus Lutt
2. Eelmise õppeaasta 2020/ 2021 kokkuvõte.
Sõna võttis hoolekogu aseesimees Virve Linder. Oleme lasteaia töö ja tegemistega rahul ning
tänulikud õpetajatele, kes on sel raskel perioodil vastu pidanud. Lasteaia töö toimib ja see on
väga hea. Ka meie hoolekogu liikmetena püüame lasteaiale toeks olla. Teised hoolekogu
liikmed olid Virve Linder´iga nõus.
3. Muutused lasteaia töökollektiivis.
Sõna võttis lasteaia direktor – Anne Illopmägi, kes rääkis muudatustest lasteaia töökollektiivis.
6. rühma puudutab see otseselt, kuna seal on toiminud suuremad muudatused - uus õpetaja –
Sandra Aasmäe ja uus õpetaja-abi – Marina Malinina. Kaadri vahetus/ uuendus on toimunud ka
2. ja 8. rühmas. Ka lasteaia juhtkonna koosseis on muutunud. Lasteaial on uus direktor – Anne
Illopmägi, õppealajuhataja – Evgenia Tortsova ja sekretär-asjaajaja – Elerin Kadastik.
Loodame, et meie koostöö laabub sama hästi ja veelgi paremini uues ametis ja uute töötajatega.

4. Ettevõtlikus õppe seirekomisjoni tagasiside lasteaia tööle.
Hoolekogu liikmed olid teadlikud, et 13.09.2021 toimus lasteaias ettevõtlikkuse õppe seire.
Hoolekogu liige Margus Lutt tundis huvi, kuidas lasteaial läks ning kas meile anti
hõbestandardi pikendus.
Anne Illopmägi: Kirjalikku tagasisidet me ei ole veel saanud, kuid suulist küll. Saame
pikenduse, kuna olime ise nõus veelgi rohkem ettevõtlikkuse õppesse panustama ja sellega
edasi tööd tegema. Õpetajad teevad oma tööd hästi, on vaid mõned kitsaskohad, kus peame
veidi oma õpetajaid suunama ja ehk isegi mõtteviisi muutma. Mainiti ka seda, et liiga palju on
õpetajatel kasutuses sõna „tubli“, mida tegelikult ei tohiks olla, kuna laps ei saa aru, mille eest
ta tubli on. Tuleb kiita lapse tegevust, tema osavust ja oskusi milleski ehk siis rohkem lahti
seletama. Isegi kui öelda lapsele „tubli“, siis kindlasti juurde lisada ka mille eest (nt Sul tuli
roomamine täna eriti hästi välja; Sa oled väga tubli ja hooliv, et läksid sõpra lohutama). Kõige
suuremaks kitsaskohaks osutus koostöö lastevanematega, saadi küll aru, et viimased 2 aastat on
riik praktiliselt kinni olnud ning üritusi polegi saanud teha. Aga me peame siiski püüdma
kaasata lastevanemaid lasteaia tegevusse ja loodame, et te annate selle sõnumi ka
rühmakoosolekutel edasi. Kindlasti on meie hulgas aktiivseid ja hakkajaid vanemaid ning meie
oleme alati siin, et teid teie ideedes aidata.
Diana Berseneva: Kui tihti peaks lapsevanemaid tegevustesse kaasama? Peaks olema mingi
mõõdik.
Anne Illopmägi: Hetkel sellist konkreetset mõõdikut meil ei ole. Alguseks piisaks ka kellegi
lapsevanema algatusest, midagi toredat lastega ette võtta ning süstida seda ka teistele
lastevanematele.
Evgenia Tortsova: Olen Annega nõus. Me ei saa praegu öelda, et kord nädalas või kord kuus
peaks keegi lastevanematest rühmas käima. Kui see toimub kord kvartalis või kord poole aasta
jooksul on isegi hea ja suureks plussiks meile.
Liivi Rudnev: Lapsevanemaid on ennegi kaasatud erinevatesse tegevustesse ja üritustesse,
tuleb lihtsalt endil veidi mõelda, millal on see vaba hetk, kas võiks olla mõni teemapäev või
lihtsalt tulla lastega lasteaeda mängima.
Virve Linder: Olen kõigiga nõus. Loomulikult tuleb lapsevanemaid kaasata, see annab ka
lapsele palju juurde. Olen kuulnud, et ka teistes riikides rakendatakse seda rohkelt. Näiteks, et
vähendada koolikiusamist, valib õpetaja teatud perekonnad, kes peavad üksteisel külas käima,
teineteisega tutvuma, suhtlema ning kui pered sõbrunevad omavahel, siis on lastel omavahel
vähem kiusamist.
Otsustati: Hoolekogu liikmed annavad rühma koosolekul info ja mõtteainet teistele
lastevanematele edasi. Arutavad edaspidi koostöö võimalusi ja rakendamist lasteaias.
5. Huviringid.
Evgenia Tortsova: Lasteaias on toiminud seni mitmed huviringid, loodame, et need saavad
tegutseda ka sel õppeaastal. Meiega soovib edasi koostööd teha jalgpalliklubi „Zenit“. Täna
käis lastele näidistrenni tegemas jalgpalliklubi „Noova“. Neljapäeval, 23.09.2021 kell 17.00
tuleb lasteaeda inglise keele näidistundi tegema „Fredyke“. Nende ringide eest tuleb
lastevanematele eraldi arve, need ei ole tasuta ega kuulu lasteaia osalustasu sisse. Kuid meil on

lasteaias ka lauluring, liikumisring ja rahvatants, mida juhendavad meie lasteaia õpetajad ja
need tegevused on lastele tasuta.
Anne Illopmägi: Meil tegutses ka robootikaring, kuid õpetaja lahkus. Kui teil on kedagi
soovitada, kes võiks sellega tegeleda, siis ootame teie ettepanekuid.
Diana Berseneva lubas uurida, kas ta leiab kellegi huvilise.
6. Jõulupakkide tellimine.
Anne Illopmägi: Jõuludeks tellime lastele kommipakid nagu ka eelnevatel aastatel. Paki
summa võiks jääda 5 euro piiridesse. Tuleb otsustada, millise paki valite.
Virve Linder: Mul on ettepanek komplekteerida need pakid ise, kuna KALEV pakub sellist
võimalust. Ostame KALEV’i kinkekarbi ja valime ise, millised kommid karbi sisse lähevad.
Otsustati: Tellida kinkekarbid ning lisada järgnevad kommid: Mesikäpp batoonike, Kaseke
batoonike, Drako mix, Šokolaadikomm krõbisevate kakaotükikestega, Kirju Koer batoonike
(vähem lisada), Ananassimaitseline vahvlikomm (vähem lisada).
7. Jooksvad küsimused.
Lasteaia direktor Anne Illopmägi palus hoolekogu liikmetel teistele lastevanematele edasi
öelda, et kui tekib muresid või küsimusi, siis kõigepealt rääkida rühmaõpetajaga ning kui
lahendust ei leidu, siis alati saab pöörduda õppealajuhataja ja direktori poole. Oleme alati
valmis ära kuulama ja nõustama.
Kõik koosolekul osalejad olid direktoriga nõus.

Margus Lutt
protokollija

