
KIRJU-MIRJU HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 2 

 

15.11.2022. a. 

Algus: 17.15 

Lõpp: 18.45 

Koosolekul osales: 5 inimest  

Puudus: 6 inimest 

Lisa 1 – koosoleku registreerimisleht 

Lisaks osales koosolekul lasteaia direktor Anne Illopmägi ja õppealajuhataja  Evgenia Tortsova. 

 

PÄEVAKORD: 

1. Hoolekogu protokollija valimine 

2. Jõulud (peod, jõulupakid) 

3. Koostöö lastevanematega 

4. Jooksvad küsimused, ettepanekud, arvamused 

 

1. Hoolekogu protokollija valimine 

Koosolekul andis nõusoleku protokollimiseks 3. rühma lastevanemate esindaja Tatjana 

Voloshchishina. Ülejäänud hoolekogu liikmed olid kõik selle poolt. 

2. Jõulud (peod, jõulupakid) 

Lasteaia direktor tutvustas erinevaid jõulu kingipakkide valikuid. Põhjendas ära, miks me teeme 

lastele samasugused pakid. Pakkus välja, et teeme nii nagu eelmisel aastal, tellime karpidena erinevaid 

“Kalevi” komme ning komponeerime laste kingitused ise, kuna see tuleb odavam ja kommi valik on 

suurem.  

Hoolekogu liikmed tutvusid valikuga ning olid direktori ettepanekuga nõus. 

Lasteaia direktor ja õppealajuhataja rääkisid, kuidas toimuvad selle aasta jõulupeod. Vanemate 

rühmade jõulupeod toimuvad väljaspool lasteaeda: 3. ja 4. rühm sõidavad Kukruse jõulumaale 14. 

detsembril, 5. ja 7. rühm sõidavad Rabatalu jõulumaale 13. detsembril ja 6. rühm sõidab Iisaku 

jõulumaale 20. detsembril. Sõimerühmade ja 8. rühma jõulupeod toimuvad lasteaias, kuna lapsed on 

veel väikesed. Transpordi jõulumaadele organiseerib lasteaed, aga kuna jõulumaa piletite hinnad on 

tõusnud, tegime ettepaneku teha umbes pool pileti hinnast lastevanemate osalustasuna ning ülejäänu 

maksab lasteaed. 



Hoolekogu esimehel tekkis küsimus lastevanemate kohta, kes ei saa mingil põhjusel pileti hinda 

maksta, kas neid saab kuidagi toetada. 

Lasteaia direktor selgitas, et sellest räägivad lapsevanemad õpetajaga ning kui selline olukord tekib, 

siis lasteaed maksab ise täispileti hinna. Keegi lastest ei jää jõuludest ilma. 

Hoolekogu liikmed olid nõus, et lapsevanemad maksavad osa pileti hinnast ise. 

Hoolekogu õpetajate esindajal tekkis küsimus jõuluvana kohta väiksematele lastele (sõimed ja 8. 

rühm), kas neile mängib keegi jõuluvana. 

Direktori sõnul on seda teinud lasteaia liikumisõpetaja. Mis puudutab aga 8. rühma lapsi, siis nemad 

on sõimelastest veidi vanemad ja võivad liikumisõpetaja ära tunda. Kui vanematel on soov, et lastele 

tuleks jõuluvana, siis tuleks teda otsima hakata. 

3. Koostöö lastevanematega 

Õppealajuhataja esitas hoolekoguliikmetele küsimuse, kuidas nende arvates lastevanemate ja lasteaia 

koostöö toimib. Kas vanemad on lasteaias toimuvate tegevustega/ üritustega rahul. Kas tegevusi/ 

üritusi on vähe või vastupidi liiga palju ning milline võiks olla ürituste formaat. 

Hoolekogu liikmed olid ühel arvamusel, et koostöö toimib ning vanemad on lasteaia tööga rahul. 

Lasteaias toimub aktiivne töö ja kui mõni vanem ei soovi mingist üritusest osa võtta, on see tema 

otsus. Mainiti ka seda, et lasteaia ürituste formaadid on tasakaalus. 

4. Jooksvad küsimused, ettepanekud, arvamused 

Lasteaia direktor rääkis majanduslikust olukorrast ning tutvustas kulude dokumenti. Rääkis ka riigi 

toetusest täiendavaks eesti keele õppeks. Kuna toetuste summad on üpris suured, palus direktor 

mõelda ja välja pakkuda, milliseid vahendeid oleks rühma vaja, mis omakorda toetaksid eesti keele 

õpet. 

Hoolekogu esimees küsis, kas õpetajatel on puudus mõnest metoodilisest materjalist. 

Hoolekogu õpetajate esindaja vastas, et metoodilisi materjale on rohkem kui küll. Ainuke, millest 

vahest puudust tunneme, on suuremat formaati teemaplakatid. 

6. rühma lastevanemate esindaja pakkus välja soetada rühmadesse interaktiivsed tahvlid, millel 

õpetajad saaksid erinevaid tegevusi läbi viia. Näidata pilte, õppevideoid ja lapsed saaksid selle peal 

ka ülesandeid lahendada. 

Direktor pani hoolekogu ettepanekud kirja ja julgustas lasteaeda kirjutama või ütlema tulema, kui 

tekib veel mõtteid. 

Arutleti logopeedi ja eripedagoogi puuduse teemal. Lapsi, kes vajavad logopeedilist abi, tuleb iga 

aastaga aina rohkem juurde, aga lasteaia logopeedide koormus on niivõrd väike (0,25), et nad ei jõua 

tegeleda kõigi abivajajatega. 

Hoolekogu liikmed pakkusid välja, et nad teevad linnavalitsusse pöördumise lasteaia logopeedide 

koormuse suurendamiseks. 



Hoolekogu esimees küsis lasteaia territooriumil kasvavate ohtlike puude kohta, kas need said 

eemaldatud. 

Direktor vastas, et sügisel said mõned sellised puud maha võetud ning lubati kevadel sellega edasi 

tegeleda.  

 

OTSUSED 

1. Koosolekut protokollis 3. rühma lastevanemate esindaja Tatjana Voloshchishina. 

2. Tellime erinevaid “Kalevi” komme ja paneme pakid ise kokku. 

Lapsevanemad maksavad osa jõulumaa pileti hinnast. 

3. Lastevanemate ja lasteaia koostöö toimib. Üritusi on piisavalt. Korraldada erinevas formaadis 

üritusi vastavalt tähtpäevadele. 

4. Teavitada lasteaia juhtkonda õppevahendite soetamise ettepanekust. 

- Lasteaia juhtkond koostöös õpetajate ja logopeedidega uurivad, kui palju lapsi lasteaiast vajab 

tegelikult logopeedilist abi. Esitab andmed hoolekogusse ja hoolekogu pöördub esitatud andmete 

põhjal linnavalitsusse. 

- Ohtlike puude maha võtmisega tegeletakse. 

 

 

 

ALLKIRJAD 

 

 

Anne Illopmägi      Tatjana Voloshchishina 

Koosoleku juhataja                    Protokollija 

[nimi, allkiri]                             [nimi, allkiri] 

 


