KOHTLA-JÄRVE LASTEAED TUHKATRIINU
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1
Koostamise koht: Lasteaed Tuhkatriinu
Toimumise kuupäev: 24.10.2018
Algus kell 16.00, lõpp 17.00
Protokollis: Ilona Palaškova
Kutsutud: direktor Antonina Selivjorstova, majandusjuhataja Aljona Petrjakova
Juhatas: hoolekogu esimees Viktoria Kireytseva
Võtsid osa: 8
Puudus(id): 6

(nimekiri lisatud).

PÄEVAKORD:
1. Uuenenud koosseisu liikmete tutvustamine. Hoolekogu liikmete õigused ja kohustused.
2. Hoolekogu esimehe, tema asetäitja ja sekretäri valimised.
3. Lasteaia Tegevuskava 2018-19 õ.a. analüüsimine ja arutamine.
4. Hoolekogu tegevuskava arutamine ja kinnitamine.
5. Muud küsimused.
17.05.2018. a. Hoolekogu otsused on täidetud.
1.Sisehindamise aruande 2015/2016-2017/2018. õppeaastate
kooskõlastamiseks Kohtla-Järve Linnavalitsusele ja kooskõlastatud.
2. Lastevanemad osalevad õppekäikudel ja külastavad keeletegevusi.
3. Õhtuootel lapsed saavad väärtuslikumat ja rikkalikumat toitu.

eest

edasi

saadetud

1. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Direktor Antonina Selivjorstova esitas lasteaia Hoolekogu uusi liikmeid.
Direktor Antonina Selivjorstova rääkis sellest, et lasteaia Tuhkatriinu hoolekogu on lasteaia
juures tegutsev organ, kelle ülesanne on järgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste
arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga. Samuti tutvustas
Hoolekogu liikmetele nende õigused ja kohustused (Koolieelse lasteasutuse seadus par.24
Hoolekogu).
Hääletustulemused:
Nimetatud dokumendid lugeda hoolekogu töö aluseks:
poolt - 8 hoolekogu liiget, vastu - 0, erapooletuks jäid - 0.
OTSUSTATI:
1.1 Hoolekogu oma töös juhindub Koolieelse lasteasutuse seadusega, lasteaia Tuhkatriinu
hoolekogu tegevuskavas sätestatuga.
2. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Direktor Antonina Selivjorstova märkis, et hoolekogu juhindub oma tegevuses koolieelse
lasteasutuse seaduses ja lasteaia põhimääruses sätestatust. Oma töö korraldamiseks valib
hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Pakuti esimeheks valida Viktoria
Kireytseva, asetäitjaks Anastassia Paalonen. Sekretäriks valida Ilona Palaškova. Ettepanek pandi
hääletusele.
Hääletustulemused:
Viktoria Kireytseva - hoolekogu esimees:

Poolt - 8 liiget Vastu - 0 Erapooletuid - 0.
Anastassia Paalonen - hoolekogu esimehe asetäitja:
Poolt-8 liiget Vastu - 0 Erapooletuid - 0.
Ilona Palaškova - sekretär:
Poolt- 8 häält Vastu-0 häält Erapooletuid -0 häält.
OTSUSTATI:
2.1 Valida: esimeheks – Viktoria Kireytseva; esimehe asetäitjaks – Anastassia Paalonen,
sekretäriks – Ilona Palaškova.
3. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Direktor Antonina Selivjorstova märkis, et kõik hoolekogu liikmed olid eelnevalt saanud e-posti
teel Lasteaia 2018/2019. õppeaasta tegevuskava ning selle dokumendiga tutvunud.
Viktoria Kireytseva rääkis mõnedest lasteaia üritustest esitluse abil. Ta seletas, et lasteaed täidab
oma ülesandeid tänu üritusele. Esitati kõik õppeaasta tegevuskava jaod. Erilist tähelepanu osutati
õppe- ja kasvatusprotsess, tervist edendav töö lasteaias ja keelekümblusprogramm lasteaias
jaosele.
A.P. märkis, et tegevuskava on mitmekülgne, koostatud kompetentselt ja on hindamist väärt.
Hääletustulemused:
Poolt - 8 liiget Vastu – 0. Erapooletuid – 0.
OTSUSTATI:
3.1 Kiita heaks Lasteaia Tuhkatriinu 2018/2019. õppeaasta tegevuskava.
4. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Viktoria Kireytseva märkis, et kõik hoolekogu liikmed olid eelnevalt saanud e-posti teel
Hoolekogu 2018/2019. õppeaasta tegevuskava ning selle dokumendiga tutvunud. Samuti direktor
Antonina Selivjorstova märkis, et Lasteaia 2018/2019 õ.a. tegevuskava alusel on koostatud
Hoolekogu 2018/2019 õ.a. tegevuskava. Hoolekogu 2018/2019 õ.a. tegevuskava arutati ja
kinnitati hääletamisega.
Hääletustulemused:
Poolt - 8 liiget Vastu – 0. Erapooletuid – 0.
OTSUSTATI:
4.1 Kinnitada hoolekogu 2018/2019. õppeaasta tegevuskava.
5 Päevakorrapunkt
KUULATI:
A.P. küsis, kuidas reguleeritakse lasteaeda laste külastamine, kelle terviseseisund pole hea.
Direktor seletas, et Kohtla-Järve lasteaia Tuhkatriinu Kodukorras on olemas punkt 6.1., mis
sisaldab täielikku infot. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse
enda või teiste tervist. I.P.pakkus meenutada seda lastevanematele koosolekul või teha
meeldetuletust infoseinal.
Majandusjuhataja Aljona Petrjakova tutvustas lasteaiamakse süsteemiga. Ta tuletas meelde, et
on vaja tasuda lasteaia eest iga kuu 20-nda kuupäevani. Ta märkis, et käesolevaks ajaks pole
veel kõik lapsevanemad tasunud. Võlg moodustab 900 eurot. See on väga suur summa. Pöördus
hoolekogu liikmete poole palvega vestelda oma rühma lastevanematega, et nad maksaks
õigeaegselt, so kuni iga kuu 20-nda kuupäevani.
Hääletustulemused:
Poolt - 8 liiget
Vastu – 0.
Erapooletuid – 0.

OTSUSTATI:
5.1 Koostada meeldetuletus Kodukorra alusel ja panna lapsevanemate jaoks silmapaistval kohal.
Samuti maksaks õigeaegselt arve alusel panga ülekandega iga kuu 20-nda kuupäevani.
LÕPLIKUD OTSUSED:
1.Valida: esimeheks – Viktoria Kireytseva; esimehe asetäitjaks – Anastassia Paalonen,
sekretäriks – Ilona Palaškova.
2. Kiita heaks Lasteaia Tuhkatriinu 2018/2019. õppeaasta tegevuskava.
3. Kinnitada hoolekogu 2018/2019. õppeaasta tegevuskava.
4.Koostada meeldetuletus Kodukorra alusel ja panna lapsevanemate jaoks silmapaistval kohal.
Samuti maksaks õigeaegselt arve alusel panga ülekandega iga kuu 20-nda kuupäevani.

Hoolekogu esimees: Viktorija Kireytseva
Protokollis Ilona Palaškova

