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1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja koosoleku protokollija valimine 

KUULATI: 

K. Mihailovit, kes tervitas osalejaid hoolekogus ja selgitas, et tuleb valida hoolekogu esimees, 

aseesimees ja protokollija.  

 

OTSUSTATI:  

Valida 1.1 esimeheks Anneli Luts 

1.2 aseesimeheks Sandra Reinsalu 

1.3 protokollijaks Liina Kerme 

 



2. Tegevuskava kinnitamine 

KUULATI: 

A.Kaptenit, kes tutvustas selle õppeaasta teemaprojekti „ Õnneseen teeb kõike ise, aitab 

sõpra, kes on pisem“ ja selle raames juba toimunud üritusi. Ta avaldas kiitust juba toimunud 

avatud tegevuste korraldajatele. Õppeaasta lõpuüritus toimub 16. mai 2019, kuid täpne ürituse 

kava on veel otsustamisel. 

Plaanis on õppeaasta raames teha taimekasvatuse projekt. Taimekastide ehitamisel aitavad 

kaasa Elva Gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja ja koolilapsed. 

 

ARUTELU 

Arutleti, kuidas toimub taimekasvatuse projekt. Kuidas on ära jaotatud igale rühmale oma 

kast ning kes hooldab taimi lasteaia puhkuse ajal. 

Aruleti jõulupakkide üle. Lasteaia poolt on igale lapsele kingiks Kalevi kommipakk. 

Varasematel aastatel on mõeldud alternatiivi kommipakile, kuid sobivat varianti ei ole leitud. 

Jõulupidudele on lasteaia poolt tellitud neli jõuluvana. 

 

OTSUSTATI: 

Kinnitada õppeaasta tegevuskava. 

 

3. Õppekava täienduste ja muudatuste kinnitamine 

KUULATI: 

A. Kaptenit, kes andis ülevaate õppekava täiendustest ja muudatustest. Ta selgitas millist tööd 

on õppekava koostamisel tehtud. 

 

OTSUSTATI: 

Kinnitada õppekava täiendused ja muudatused. 

 



4. Rühmade nimekirjade kinnitamine 

KUULATI 

K. Mihailovit, kes tutvustas rühmade koosseise ning miks on vaja rühmade nimekirjad uuesti 

kinnitada. Ta selgitas millest tuleneb laste erinev arv rühmades ning miks on Peedu maja 

sõimerühmas kaks täitmata kohta. 

Avatud on 11 rühma. Lapsi on lasteaia nimekirjas kokku 195, seisuga 19.11.2018. 

Rühm Rühma nimi Laste arv 

1.sõimerühm Päikesepaid 16 last 

2. sobitusrühm Rõmmurullid 17 last 

3. sobitusrühm Vandersellid 20 last 

4.sobitusrühm Mürakarud 19 last 

5.sobitusrühm Vembutembud 20 last 

6. vanem rühm Tähetäpsid 21 last 

7.vanem rühm Tervisejutsid 20 last 

8. sobitusrühm Naerupõnnid 18 last 

9. noorem rühm Päikesejänkud 17 last 

10. sobitusrühm Pähklipurejad 17 last 

11. sõimerühm Pääsulinnud 10 last 

 

 

OTSUSTATI 

Kinnitada rühmade koosseisud. 

 

5. Jooksvad küsimused 

ARUTELU 

K. Mihailov andis teada, et jõulude ajal töötavad lasteaias valverühmad. Rühmades on üleval 

küsitlus, kuhu saab lapsevanem kirja panna millal tema laps pühade ajal lasteaias on. Pühade 

ajal on avatud üks lasteaia pool. Lasteaias kohal käivate laste arv on vajalik ka 

toitlustusettevõttele. 



Toimus arutelu lapse puudumise teavitamisest ning toidupäeva maksuvusest. H. Hansen 

selgitas, miks on toitlustusettevõttel vaja teada laste arvu.  

Lapse puudumisest tuleb teavitada rühmaõpetajat enne kella 9.00 ning sel juhul saab lapse 

võtta maha järgmise päeva toidukorra arvelt. Kõige õigem on puudumisest teatada kirjalikult, 

kas ELIIS keskkonna kaudu või siis telefoni sõnumina. ELIIS-i kasutamise asjus saab abi 

küsida rühma õpetajatelt. 

Arutleti haigete laste lasteaeda viimise ja koju saatmise üle. Hoolekogu liikmed nõustusid, et 

õpetaja võib lapsevanemal paluda haige laps koju viia. Hoolekogu liige tegi ettepaneku 

haiguste perioodil panna meeldetuletuseks rühmadesse üles või saata ELIIS-i sõnumina 

lasteaia kodukorra, kus on kirjas millal last lasteaeda vastu ei võeta.  

Hoolekogu liige küsis, miks ei ole lasteaias tõukerattaid, et harjutada lastega liikluskäitumist. 

Lasteaia esindaja selgitas, et lasteaeda on tahetud rajada eraldi asetsevat liiklusväljakut, kuid 

eelarvesse pole selle ehitus mahtunud. Lasteaia õuealal pole tõukeratastega sõitmine lubatud 

eelkõige ohutuse tõttu. Hoolekogu liige tegi ettepaneku korraldada spordipäev, kus saavad 

lapsed tõukeratastega sõita. 

K. Mihailov andis teada, et Õnneseene majas toimuvad järgmisel aastal ventilatsiooni ja 

küttesüsteemi renoveerimistööd. Teada anti ka Tervisejutside rühma õpetaja (K. Voolaid) 

töölt lahkumisest ning, et konkurss uue õpetaja leidmiseks on välja kuulutatud. 

Lastevanemate rahulolu küsitlus lasteaedades toimub Innove kaudu ning, et lasteaed eraldi 

küsitlust tegema ei hakka. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                          /allkirjastatud digitaalselt/ 

Kersti Mihailov                                                                            Liina Kerme 

Koosoleku juhataja                                                                       protokollija 


