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PÄEVAKORD:
1. Rühmade liikide ja nimekirjade arvuline kinnitamine
2. Kodukord 2019 kinnitamine
3. Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
kinnitamine
4. 2018-2019 õa töö kokkuvõte kooskõlastamine
5. 2016-2019 sisehindamise aruande ja tulemusnäitajate kooskõlastamine
6. Kohapeal algatatud küsimused

1. Rühmade liikide ja nimekirjade arvuline kinnitamine

KUULATI:
K. Mihailovit, kes tutvustas uue õppeaasta rühmade liike ja suuruseid. Kuna kõik rühmad ei
ole täidetud, jääb rühmade kinnitamine sügisel uue hoolekogu teha.
Hoolekogu liige küsis K. Mihailovilt, et kui suur on tõenäosus, et rühmade koosseisud sügisel
muutuvad. Direktor selgitas, et kuna rühmades on vabu kohti, proovitakse need kohad täita.

OTSUSTATI:
Rühmade koosseisud kinnitada sügisesel hoolekogu koosolekul.

2. Kodukord 2019 kinnitamine

KUULATI:
K. Mihailovit ja A. Kaptenit, kes tutvustasid kodukorda. Hoolekogu liikmed olid eelnevalt
2019. õppeaasta kodukorraga tutvunud.
Hoolekogu liige tõstatas küsimuse, et kodukorras on kirjas talvised temperatuuri, kuid suvised
mitte. Suvel soojade ilmadega on mõnes rühmaruumis temperatuur ligi 30 kraadi. Sellises
palavuses ei ole hea nii lastel kui ka õpetajatel. Lasteaia ning vallavalitsuse esindaja Heiki
Hansen selgitasid, et sügisel tellitakse lasteaiale uus ventilatsiooni projekt. Ventilatsiooni
ehituse täpne aeg ei ole teada.

OTSUSTATI:
Kinnitada lasteaia 2019. õppeaasta kodukord.

3. Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
kinnitamine

KUULATI:
K. Mihailovit, kes selgitas, et konkursi läbiviimise korda on lisatud punkt, et komisjoni
kuulub ka hoolekogu esindaja. Võimalusel osaleb komisjoni töös ka selle rühma õpetaja, kuhu
parasjagu uut õpetajat otsitakse.

OTSUSTATI:
Kinnitada pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.

4. 2018-2019 õa töö kokkuvõte kooskõlastamine

KUULATI:
Aigi Kaptenit, kes tutvustas 2018-2019 õppeaasta töö kokkuvõtte aruannet. Ta selgitas
lähemalt laste rahulolu küsitluse tulemusi. A. Kapten tõi esile, et lasteaial on väga palju
koostööpartnereid, kellega koos on viidud läbi toredaid üritusi, õppekäike ja projekte.

OTSUSTATI:
Kooskõlastatud 2018-2019 õppeaasta töö kokkuvõte.

5. 2016-2019 sisehindamise aruande ja tulemusnäitajate kooskõlastamine

KUULATI:
A.Kaptenit, kes tutvustas sisehindamise aruannet.
Hoolekogu liige tõstatas küsimuse, et kuhu tehtud aruanne edasi jõuab ja mis selle
tulemustega tehakse. A. Kapten selgitas, et sisehindamise aruandluse kohustus tuleneb
seadusest. Õpetajate esindaja selgitas, et nad täidavad igapäevaselt päevikut, kus on kirjas,
mida tehti ning see kõik kirjutatakse ümber aruandesse. Sellega kaasneb topelt töö. A. Kapten
lubas uurida, mis aruannetega edasi tehakse ning mida täpselt on vaja aruandesse kirja panna.
Praegune aruande vorm on lasteaia enda poolt välja töötatud.

OTSUSTATI:
Kooskõlastatud 2016-2019 sisehindamise aruanne ja tulemusnäitajad.

6. Kohapeal algatatud küsimused
A. Kapten tutvustas mõtet teha Innove-le projekti taotlus, et viia sügisel läbi koolitus laste
oskuste arendamisest. Koolitus oleks mõeldud nii õpetajatele kui ka lastevanematele. Arutleti
hoolekoguga erinevatest võimalustest, kuidas saaksid koolitusel osaleda kõik lasteaia
õpetajad. Hoolekogu liikmed nõustusid, et koolituspäevaks terve lasteaia sulgemine tooks
liiga palju takistusi. A. Kapten kirjutas koolitajale, et kas on võimalik koolitust korraldada
kahel päeva või siis nädalavahetusel. Tehti ettepanek korraldada koolitus kahe lasteaia peale,
et vajadusel saaks lapse viia teise lasteaeda. Samuti oleks lastevanematele mõeldud koolitus
hea korraldada kahel päeval, et kõik lapsevanemad saaksid leida endale sobiliku päeva
koolitusel osalemiseks.

A.Kapten tõi välja sellel kevadel alustatud „Söödav iluaed“ projekti. Tema sõnul on lapsed
väga rahul ning hooldavad ja kastavad usinalt oma rühma taimi.

Sügisel võetakse lastevanematelt uuesti allkirjad laste piltide jagamise nõusolekuks. Sobimatu
pildi saab lasteaia lehelt alati maha võtta, kui keegi selleks soovi avaldab.
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