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Vastse-Kuustes

Algus: 17.00

Lõpp: 17.40

Koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed: 

1. Päikeselillede rühma esindajad – Liisika Ojasaar

2. Päikesejänkude rühma esindaja – Nele Kure

3. Päikesepõnnide rühma esindajad – Vaike Soosaar

4. Päikeselaste rühma esindajad – Mailis Palm

5. Vallavalitsuse esindajad – Koit Nook

6. Ahja maja õpetajate esindaja – Inge Saksing

7. Vastse-Kuuste maja õpetajate esindajad – Kätlin Suun

Koosolekult puudunud hoolekogu liikmed: 

1. Päikeseliblikate rühma esindajad Piret Kozlovski

Koosoleku juhataja: Katrin Peil

Koosoleku protokollija: Vaike Soosaar

Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe valimine

2. Hoolekogu aseesimehe valimine

3. Hoolekogu protokollija valimine

4. Hoolekogu tööplaani koostamine

Koosoleku protokollija valimine

Vabatahtlikult pakkus ennast välja Vaike Soosaar, kõik hääletasid Vaike Soosaar poolt 

1. Hoolekogu esimehe valimine

Esitati kaks kanditaati Vaike Soosaar ja Mailis Palm. 

Vaike Soosaare poolt 4 häält ja Mailis Palm poolt 2 häält. Erapooletuks jäi Koit Nook.  Valituks 

osutus Vaike Soosaar.



3. Hoolekogu aseesimehe valimine

Kanditaadiks esitati Liisika Ojasaar, rohkem kanditaate ei esitatud. Kõik olid esitatud kanditaadi 

poolt. 

4. Hoolekogu tööplaani koostamine

Katrin Peil esitas hoolekogu tööplaani koostamiseks omapoolsed ettepanekud ja palus teha 

täiendusi ning ettepanekuid.

Hoolekogu tööplaan.

Jaanuar

• lasteaia kodukorra kinnitamine

• lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kinnitamine

• direktori ülevaade lasteaia õppe-ja kasvatustegevusest ning majanduslikust seisust

Märts

• osalemine lasteaia arengukava koostamises

• vaba õpetajate, õppealajuhataja ametikoha konkursi läbiviimise kord, kinnitamine

• kooskõlastada laste haigestumise ja vigastuste ennetamise ja keskkonnaohutuse hindamise 
riskianalüüsi juhend

Mai

• tutvuda laste haigestumise ja vigastuste ennetamise ja keskkonnaohutuse hindamise 
riskianalüüsiga

• teha vallavalitsusele ettepanek laste arvu suurendamiseks rühmas

• uue koolieelsete lasteasutuste seadusega tutvumine

September/Oktoober

• arvamuse avaldamine lasteaia õppekava eelnõu kohta

• soovitused lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamisek

 

Tööplaan kinnitati ühehäälselt.

Direktor tegi ettepaneku, et iga rühma esindaja leiab veel vähemalt ühe lapsevanema rühma 

lapsevanemate hulgast, kes on nõus osalema arengukava koostamise töörühmas.

5. Muud küsimused ettepanekud

5.1.  Ettepanek direktorilt et planeerida ette mis ajal koosolek toimub. Leiti ühine mõte et järgnevad



koosolekud võiksid aset leida neljapäeviti ja võimalusel paaritu nädalal. Koosoleku toimumise 

kellaajaks jääb 17.00. 

5.2. Inge Saksing esitas küsimus kus hakkavad toimuma hoolekogu koosolekud. Otsustati, et 

koosolekud toimuvad nii Ahjal kui Vastse-Kuustes, vajadusel tuleb koosoleku toimumiseks Ahjal 

küsida kultuurimaja ruume.

• 5.3. Huviringidest

SEPS spordiring- Lapsevanemad võiksid küsida lapse käest kuidas neile trennides meeldib. 

Samuti treenerilt kuidas on lapsel läinud trennis. Lasteaia personali arvamus, et trennid ei 

vasta päris sellele, mida algselt lubati.

• KOLME PÕRSAKESE TEADUSRING – lastele huvitav ja toimib hästi.

• BEEBIKOOL – toimub Vastse-Kuuste majas muusikaõpetaja juhendamisel. Kui Ahja 

kogukonna liikmetel on huvi, siis pöörduda direktor@sinilinnuke.ee

• Planeerime osaleda lastega Põlvamaa laste laulu- ja tantsupeol. Selleks teevad 

ettevalmistused muusikaõpetajad.

• Mailis Palm- Küsimus ujuma käimise kohta, kas on mõeldav lasteaed käib lastega ujumas. 

K. Peil vastas – Lasteaial puuduvad selleks omavahendid. See tähendab bussi tellimist, ujula

kasutamise renti ja ujumisõpetaja/treeneri tasustamist. See läheb lapsevanema jaoks 

kulukaks.

Koosoleku juhataja Protokollija

Katrin Peil Vaike Soosaar

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

mailto:direktor@sinilinnuke.ee

