Tuhkatriinu lasteasutuse hoolekogu koosolek nr. 2

1. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 23.01.2019.a Lasteaed Tuhkatriinu
2. Koosoleku algus- ja lõpuaeg: 16.30 -17.30
3. Koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi: Viktoria Kireytseva ja Ilona
Palaškova.
4. Koosolekust osavõtnud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed: Viktoria Kireytseva,
Ilona Palaškova, Anna Gluhovtsova, Olga Janina, Jelena Smolina, Nadezda Ivanova,
Anastassia Paalonen, Aleksandra Sarova, Niina Aleksejeva.
5. Koosolekult

puudunud

hoolekogu

liikmete

ees-

ja

perekonnanimed:

Kristina

Ovsjannikova, Alisa Korepanova, Ülle Zykova, Viktoria Titovskaja, Tatjana Hallik.
6. Koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed: Antonina Selivjorstova, Aljona
Petrjakova, Maria Kozlova.
7. Kinnitatud päevakord
7.1 Lasteaia eelarve kasutamise aruanne 2018.a
7.2 Projekti tegevus lasteaias 2018 – 2019.a
7.3 Muusika kasvatamine lasteaias
7.4 Hoolekogu liikmete poolt läbiviidud üritused lasteaias
7.5 Jooksvad küsimused.
8. Koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud:
8.1 Antonina Selivjorstova.
Lasteaia direktor Antonina Selivjorstova tutvustas hoolekogu liikmetele Lasteaia
Tuhkatriinu eelarve kasutamist 2018.aastal. Direktor rääkis põhjalikult, mida
2018.aastal soetati lasteaia osalustasust ja linna eelarvest saadud rahalistest
vahenditest. Ta rõhutas, et kõik õpetajate tellimused õppevahendite soetamiseks olid
täidetud. Direktor rääkis, millised remonditööd on lasteaias 2018.aasta jooksul tehtud.
Ta rõhutas, et lasteaia mänguväljakutele osteti kokku 9 pargipinki, mängukompleks,
laste aialaud pinkidega, liumägi, 4 liivakasti, lehtla „Tõld“ ja 2 laste võruga
jalgpalliväravat. Kõik lasteaia eelarves arvestatud rahalised vahendid on kulutatud
sihtotstarbeliselt.

Kasutatakse

kaupluste

ja

ettevõtete

sooduspakkumisi

ning

võrreldakse saadud pakkumisi ja valitakse soodsaim. Eelarve täitmise aruanne on
lisatud protokollile.
8.2 Maria Kozlova
Eesti keele õpetaja ja projektikoordinaator Maria Kozlova rääkis projekti tegevusest
meie lasteaias 2018 – 2019. aastal. Ta tutvustas meie projekti Multicultural e-portfolio
eelkoolis, mis viiakse läbi Europa programmi Erasmus toetusel. Selles osalevad 4
riiki: Türgi, Bulgaaria, Itaalia ja Eesti. Projekti eesmärgiks on elektroonilise
keskkonna loomine, kus lapsed saavad erinevate kultuuridega tutvuda. Samuti rääkis
ta teisest projektist, kus me oleme koostööpartneriks.
8.3 Ilona Palaškova
Muusikaõpetaja Ilona Palaškova rääkis, kuidas toimuvad muusikategevused meie
lasteaias. Ta tutvustas korraldatud muusika üritusi. Ta nentis, et lastele väga meeldib
pilli mängimine ja ülesannete täitmine smart-tahvli abil. Ta märkis ära, et oma
tundides kasutab palju huvitavaid õppematerjale, mis on väga kasulikud laste
õpetamisel. Suur osa tegemistest toimub eesti keeles (lapsed laulavad eesti keelseid
laule, tantsivad eesti rahvatantse). Ilona Palaškova kutsus lapsevanemaid külastama
rohkem muusikaüritusi.
8.4 Viktoria Kireytseva
Hoolekogu esimees, Viktoria Kireytseva, tutvustas hoolekogu liikmete poolt lasteaias
detsembri kuus läbiviidud üritusi.Ta näitas esitlust, kus lapsevanemad,

päkapiku

riietuses, viisid läbi meisterdamise tunde. Nad küpsetasid koos lastega piparkooke ja
tegid käsitöö jõulukaarte. Viktoria Kireytseva kiitis hoolekoogu liikmeid aktiivse töö
eest.
8.5 Antonina Selivjorstova
Direktor rääkis, et seoses Lasteaia Rukkilill renoveerimisega võimaldab lasteaed
Tuhkatriinu lasteaia Rukkilill töötajatele ja lastele (33 last) ruume õppe- ja
kasvatustegevuse ja mängutegevuse kindlustamiseks ajavahemikul alates 28.01.2019
kuni 31.07.2019. Lasteaia Rukkilill käsutusse antakse 9-nda rühma Kuldne kukeke
ruumid (riietusruum, mängutuba, magamistuba, WC-ruum) ja spordisaal. 9-nda rühma
lapsed viiakse üle 8-ndasse rühma. Hetkel on 8-nda rühma nimekirjas 14 last. Lastega
töötavad selles rühmas 2 õpetajat, 2 õpetaja abi ja 2 tugiisikut.

9. Vastuvõetud otsused:
9.1 Võtta informatsioon teadmiseks
9.2 Rahaliste vahendite olemasolul soetada 2019.aastal laste mänguväljakutele 2
majakest
9.3 Lapsevanemad osalevad aktiivselt lasteaias korraldatud muusikaüritustel ja
külastavad muusikategevusi
9.4 Edaspidi

aktiivselt

osaleda

ettevalmistamises ja läbiviimises.

Hoolekogu esimees

Hoolekogu sekretär

laste

jaoks

korraldatavate

ürituste

