Tuhkatriinu lasteasutuse hoolekogu koosolek nr. 4

1. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 29.05.2019.a Lasteaed Tuhkatriinu
2. Koosoleku algus- ja lõpuaeg: 17.00 -17.50
3. Koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi: Viktoria Kireytseva ja Alisa
Korepanova.
4. Koosolekust osavõtnud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed: Viktoria Kireytseva,
Niina Aleksejeva, Ilona Palaškova, Anna Gluhovtsova, Kristina Ovsjannikova, Alisa
Korepanova, Viktoria Titovskaja, Aleksandra Sarova.
5. Koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed: Olga Janina, Ülle
Zykova, Jelena Smolina,Nadezda Ivanova,Anastassia Paalonen, Tatjana Hallik.
6. Koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed: Antonina Selivjorstova,
Svetlana Kollo, Kiira Arusoo, Maria Savina.
7. Kinnitatud päevakord
7.1 Lasteaia arengukava eesmärkide täitmise aruanne
7.2 Ravimassaž ja füüsioteraapia lastele, kes käivad erirühmas.
7.3 Lasteaias ohtliku keskkonna vähendamise ja välistamise vaatluse tulemused.
7.4 Hoolekogu 2018-2019 õppeaastal läbiviidud tööde aruanne
7.5 Muud küsimused.
8. Koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud:
8.1 Svetlana Kollo tutvustas 2018/2019 õppeaasta arengukava täitmise analüüsi
aruannet. Ta rõhutas, et arengukavas püstitatud eesmärgid on täidetud.
Viktoria Kireytseva märkisära, et kõik hoolekogu liikmed olid eelnevalt saanud eposti teel õppeaasta arengukava täitmise analüüsi aruande ning on selle
dokumendiga tutvunud.
Detailsem 2018/2019 õppeaasta arengukava eesmärkide täitmise aruanne on
lisatud käesolevale protokollile

8.2 Kiira Arusoo teatas, et tänapäeval meie lasteaias töötab 2 kеhapuudega laste
rühma. Ta tutvustas hoolekoguliikmetele põhjalikult kuidas toimub nendes
rühmades ravivõimlemine. Samuti tehakse ravimassaaži vastavalt arsti või
ortopeedi ettekirjutustele. Ta selgitas lastevanematele kuidas varakult kindlaks
teha lampjalgsust ja rühihäiret ning rõhutas õigeaegse ravi tähtsust. Kiira Arusoo
tõi välja ka nende rühmade laste häid tulemusi. Ta pööras tähelepanu sellele, et
lapsed tegelevad hea meelega ravivõimlemisega ja neile meeldib ka massaaž.

8.3 Lasteaia direktor Antonina Selivjorstova informeeris hoolekogu liikmeid lasteaias
ohtliku keskkonna vähendamise ja välistamise vaatluse tulemustest. Eesmärk ohutu ja turvalise keskkonna loomine lastele ja lasteaia töötajale. Vaatlus toimus
21. mail ja selles osales 7 inimest. Vaatlust viidi läbi lasteaia territooriumil ja
lasteaia siseruumides. Selle käigus tuvastati puudused, mis tuleb laste ja töötajate
ohutuse ja tervise garanteerimiseks kõrvaldada:
-

puudub parkimiplats
lasteaia territooriumi teed on aukudega (asfaltkate)
varjualuste põrandad ei vasta nõuetele
rühmades puuduvad kuivatuskapid laste märgade riiete kuivatamiseks

Nimetatud puudused on märgitud ja kantud Keskkonna ohutuse ja turvalisuse
hindamiskriteeriumide tabelisse (Lisa 1)

ja Turvalisuse tegevuskava tabelisse

(Lisa 2). Direktor märkis ära, et pöördus parkimise probleemiga Tiit Lillemetsa
poole, kes on linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas, ja saadi vastuseks, et selle
küsimusega tegeleb Kohtla-Järve Linnavalitsus. Tänaseks päevaks pole teada,
millal see probleem lahendatakse.
Direktor tõi välja, et sügiseks on planeeritud 2 kuivatuskapi soetamine ülariiete
kuivatamiseks. Tulevikus ostetakse neid kappe juurde.

8.4 Hoolekogu esimees Viktoria Kireytseva avaldas tänu hoolekogu liikmetele hea töö eest.
Tööplaan oli täidetud. Lapsevanemad olid aktiivsed. Viktoria Kireytseva tutvustas
Hoolekogu 2018/ 2019 õppeaasta tegevuse aruannet. Ta rääkis üksikasjalikult kõikidest

üritustekavadest, mis olid korraldatud ja läbi viidud lasteaias Hoolekogu poolt. Aruanne
lisatud. Hoolekogu töö võib lugeda heaks.

8.5 Antonina Selivjorstova rääkis suvisest töökorraldusest lasteaias. Alates 3.juunist
2019 algab lasteaia personali puhkuste aeg. Seetõttu liidekase rühmad suve
perioodil kokku. Igas rühmas on kirjalikud teadaanded lastevanematele, kus on
välja toodud, millised rühmad on avatud ja kes õpetajatest lastega töötab. Suvel
tehakse mitmes rühmas remonttöid. 5 ja 12 rühmas renoveeritakse tualetruumid ja
vahetatakse valgustus, 10 rühmas vahetatkse välja põrandate linoleum katted.
8.6 Majandusejuhataja Aljona Petrjakova tuletas meelde, et on vaja õigeaegselt tasuda
lasteaia eest. Ta tõi välja, et tänasel hetkel on on võlgnevus kahel lapsevanemal. Ta
tuletas meelde, et vastavalt Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste
vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale on lasteasutuse direktoril õigus ilma
vanema avalduseta, käskkirjaga laps lasteasutusest välja arvata kui vanemal on
tasumata ühe kuu jooksul peale maksetähtaega kulude vanemate poolt kaetav osa
(osalustasu) ja/või

toidukulu tasu. Majandusjuhataja palus hoolekoguliikmetel

tuletada oma rühmades lastevanematele meelde, et õigeaegselt tasutaks vanemate
poolt kaetav osa ja toidukulu tasu.

9. Vastuvõetud otsused:
9.1 Võtta informatsioon teadmiseks
9.2 Edaspidi osaleda aktiivselt laste jaoks korraldatavate ürituste ettevalmistamises ja
läbiviimises.
9.3. Anda kõikidele lastevanematele edasi info lasteaia tasute tasumise kohta.
9.4. Lasteaia parkimise küsimuses pöörduda uuesti Kohtla-Järve linnavalitsuse poole.

Hoolekogu esimees
Hoolekogu sekretär

