Tuhkatriinu lasteasutuse hoolekogu koosolek nr. 2.

1. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 29.01.2020.a Lasteaed Tuhkatriinu
2. Koosoleku algus- ja lõpuaeg: 16.00 -17.40
3. Koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi: Viktoria Kireytseva ja Aleksandr
Kljušnik.
4. Koosolekust osavõtnud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed: Viktoria Kireytseva,
Tatjana Soltruk, Sjusanna Timasova, Anna Gorelova, Maria Parts, Julia Balandina, Maria
Sunina, Erika Leitsma, Aleksandr Kljutsnik, Jekaterina Kuusk, Anna Raivot, Aljona
Kostina.
5. Koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed: Olga Maximova.
6. Koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed: Galina Govorova, Maria
Kozlova, Aljona Petrjakova, Svetlana Sigeeva.
7. Kinnitatud päevakord:
7.1 Lasteaia eelarve kasutamise aruanne 2019.a
7.2 Eesti keele õpetamine lasteaias.
7.3 Töö erirühmades.
7.4 Lasteaia aastapäeva puhul läbiviidud ürituste aruanne
7.5 Muud küsimused.
8. Koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud:
8.1 Lasteaia majandusjuhataja, Aljona Petrjakova, tegi ettekande lasteaia 2019.aasta
eelarve kasutamise kohta. Ta tõi välja kuidas on kasutatud 2019.aasta osalustasust
laekunud vahendeid. Selle aasta jooksul soetati lasteaia territooriumile mänguväljak
ja 4 uut liivakasti ning rühmadesse osteti 6 kappi ja 2 tolmuimejat. Samuti oli
1.rühmas väljavahetatud veetorud ja segistid. Eesti keele õppeks soetati rühmadesse
3 värviprinterit ja 5 valget seinatahvlit. Aruanne on lisatud protokollile.
8.2 Eesti keele õpetaja Marija Kozlova tutvustas hoolekogu liikmetele oma tööd. Ta
rääkis täpsemalt eesti keele õpetamise metoodikast erinevates rühmades ning
toimunud üritustest seoses Eesti kuultuuri ja traditsioonidega. Samuti andis ta
soovitusi eesti keele õppeks ning jagas keeleõpet toetavaid interneti lehekülgi.
Samuti vastas ta hoolekogu liikmete küsimustele, mis olid seotud tema tööga.
Aruanne on lisatud protokollile.

8.3 Eripedagoog Galina Govorova andis ülevaate tööst erirühmades. Ta tõi välja, et
lasteaias töötab 2 erirühma – pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm ja
kehapuudega laste rühm. Samuti rääkis ta nende rühmade töö eripäradest. Galina
selgitas, et kõiki lapsi valmistatakse ette kooli minekuks ning erilist tähelepanud
pööratakse hääldus- ja kuuldekorrektsioonile. Ta rääkis ka kuidas ja milliseid arvuti
programme kasutatakse oma töös. Eripedagoog tõi välja, et eripedagoog teeb oma
tööd koostöös rühmaõpetajatega, füsioterapeudi ja liikumisõpetajaga. Aruanne on
lisatud protokollile.
8.4 Hoolekogu esindaja, Viktoria Kireytseva, tegi ülevaate 2019.a novembrikuus lasteia
aastapäeva puhul läbiviidud üritustest. Ta näitas fotosid lasteaia pidulikust
juubelikontserdist nign rääkis kuidas olid üritused organiseeritud. Viktoria tänas
lasteaia juhtkonna nimel hoolekogu liikmeid aktiivse osavõtu eest lasteaia
kaunistuste meisterdamisel. Ta julgustas lapsevanemaid ka edaspidi sama aktiivsels
lasteaia tegemistest osavõtma.
8.5 Viktoria Kireytseva pakkus välja hoolekogu liikmetele korraldada ja läbiviia mõni
üritus lasteaia laste jaoks. Ta pakkus võtta selleks mõni tähtpäev: vastlapäev,
sõbrapäev, 1 aprill või teatri kuu. Ta kutsus hoolekogu liikmeid olema aktiivseid
ning saatma talle oma ideid.
9. Vastuvõetud otsused:
9.1 Võtta informatsioon teadmiseks
9.2 Otsustati, et lapsi tuleb kodus positiivselt suunata eesti keelt õppima ning kasutada
eesti keele õpetaja soovitatud interneti legekülgi ja soovitusi.
9.3 Otsustati korraldada lastele hoolekogu liikmete poolt nukuteater. Seoses lasteaia
teatri kuuga planeerida nukuteater märtsi-aprilli kuusse. Leida sobiv stsenaarium 15-ks
veebruariks ja saata see Viktoria Kireytseva e-posti aadressile.
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