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KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Kummeli 5                                                                                                                                           02.12.2020 

 
Koosolek algas kell 18:15, lõppes kell 19:20  
Toimumise koht: veebikeskkond Zoom 
Koosolekut juhatas: Jana Treier, Maiu Ehasalu 
Protokollis: Külli Rood 
Koosolekust võttis osa: R. Voore, G. Lember, M-L. Sellis, R. Raasuke, M. Ehasalu, T. Terasmaa, 
A.  Kaldoja, K. Rood, J. Treier 
Puudusid: etteteatamisega Siilide rühma esindajad: A. Sadam, L.-T. Kõrgvee 
 
Päevakord: 
 
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija  valimised 
2. Lasteaia 2020-2021 tegevuskava tutvustamine (e- meilile saadetud) 
3. Hoolekogu tööplaani 2020-2021 arutelu  (e- meilile saadetud failid HK 2019/2020 kokkuvõte 
ja HK tööplaan 2020/2021 projekt). 
4. Toidupäeva maksumuse kinnitamine (H- 0,42 senti; L- 1 euro; O-  0,48 senti, kokku 1.90 
eurot). Info toitlustushankest. 
5. Jooksvad küsimused (sh COVID teema, töökorraldus aasta lõpus) 
 
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija  valimised 
J. Treier tutvustas uue hoolekogu koosseisu ja seejärel valiti protokollija, hoolekogu esimees ja 
aseesimees. 
Otsustati: 
Protokollijaks valiti õpetajate esindaja Külli Rood Nipide rühmast. 
Hoolekogu esimeheks valiti Maiu Ehasalu Liblikate rühmast. 
Aseesimeheks Riina Raasuke Liblikate rühmast. 
Direktor J. Treier juhib koosolekut edasi. 
 
2. Lasteaia 2020-2021 tegevuskava tutvustamine 
J. Treier tutvustas lasteaia 2020/21 tegevuskava. Selle õppeaasta teema on “Klaabu hoolib”    
*Esikohal on laste koostöö -ja sotsiaalsete oskuste arendamine ning sealhulgas ka lapse 
eneseregulatsioonioskuste arendamine.                                                                                                     
*Olulisel kohal on ka õppe diferentseerimine, iga lapse arengu toetamine läbi loovuse, initsiatiivi 
ja hoolivuse.                                                                                                                                    
*Vaimne tervis, füüsiline aktiivsus ja turvalisus.    
*Laste arengu toetamiseks on digivahendid lõimitud õppeprotsessi 3- eluaastast ja varajane 
võõrkeeleõpe alates 6-eluaastast. 
*Laste enesetõhususe toetamiseks on Montessori pedagoogika meetodid ja vahendid lõimitud 



õppeprotsessi ja igapäevategevustesse. 
Õpetajatel on olnud tegus sügis -   majasiseselt toimusid erinevad õpiringid: digivahendite 
kasutamisest õppeprotsessis, varajase keeleõppe ja Montessori õpiringid ning ka erinevaid 
Zoomi koolitused, et paremini laste arengut  toetada. 
Kevadel on plaanis vanemate abiga korraldada  liivatalgud, mis eelmisel kevadel ära jäid.  
Info võeti teadmiseks. 
 
3. Hoolekogu tööplaani 2020-2021 arutelu   
 
J. Treier tegi ülevaate hoolekogu selle õppeaasta tööplaanist. Koosolekud toimuvad ilmselt 
enamasti Zoomis- detsembris, jaanuaris, märtsis, juunis.  
Direktor küsis, mis võiks olla hoolekogu selle õppeaasta  tegevuse  eesmärgiks. 
 
R. Raasuke tutvustas mõtteid, mis oli hoolekogul sellega seoses tekkinud: 
* algatada võiks etenduste toomise lasteaeda lastevanemate raha eest, kuid hetkel see koroona 
tõttu lükkub edasi 
*  Hoolekogu esindaja tõi välja, et hoolekogu võiks vanematelt uurida, mis on need tegevused 
mida võiks lapsevanemad koos lastega teha, et lasteaiaelu rikastada (nt. käis politseinik, 
lillesibulate peenar, linnumajakeste meisterdamine jne.). 
* Info kogumine vanematelt, kes on valmis  lasteaeda tulema (ka teistesse rühmadesse) tulema, 
kas hoolekogu teeb küsitluse või  uuritakse rühma suhtluskanali kaudu. 
*Kuidas ja millised on suhtluskanalid, läbi mille vanemad näeksid rohkem oma laste 
lasteaiapäeva tegevusi (enamasti kasutavad rühmad selleks Eliisi keskkonda, osadel rühmadel 
eraldi vanematele loodud Fb grupid, läbi mille ka õpetajad jagavad videosid). 
*Kodukorra uuendamine, kas peaks ja millal? 
Vastas direktor: Hetkel tuleks kodukorra uuendamine edasi lükata seniks kui tuleb uus 
Alushariduse seadus. 
*Kevadel  (mais) tuleb  üleriigiline Innove  SA ja HTM  lasteaedade vanemate ja töötajate 
rahuloluküsitlus. 
 
Otsustati: Hoolekogu tööplaan kinnitati ühehäälselt. 
 
Lepiti kokku  Hoolekogu järgmine koosolek 27. jaanuar 2021. a kell   18.00 Zoomis. 
 
4. Toidupäeva maksumuse kinnitamine 
 Eelmisel hoolekogu koosolekul  jäi lasteaia  toidupäeva maksumus  1.90 eurot alates 1.07.2021. 
a kinnitamata toidukordade lõikes. 
 
Otsustati: kinnitati hommikusöök - 0,42 senti; lõuna- 1 euro; oode- 0,48 senti  (kokku 1,90 
senti) aia- ja liitrühmas. 
 
J. Treier: Toitlustushankest niipalju, et uut hanget pole Linnavarade osakond veel välja 
kuulutanud kuid kõik vajalikud  dokumendid lasteaia poolt selleks on ettevalmistatud.  
Momendil toitlustava Toidutorn AS leping lõppeb 30.06.2021. Toitlustushanke komisjoni töös 
(veebi vahendusel) osales aktiivselt Liblikate rühma lapsevanem Eliisa Lukk 
(toitumisspetsialist), just lasteaia menüüle esitatavate nõuete kirja panekul.  Kui hange on välja 



kuulutud, siis annan sellest hoolekogule teada. Info võeti teadmiseks. 
 
5. Jooksvad küsimused (sh COVID teema, töökorraldus aasta lõpus) 
 
*Jõuluaja laste kohal käimise lastevanemate küsitlus ja selle tulemused. Andmete põhjal käib 
kohal maksimaalselt 20 last. 
Lähtuvalt sellest on lahti ilmselt 3 alumise korruse rühma, kuhu pannakse sellel perioodil kokku 
ühte rühma kahe rühma lapsed. Pole veel infot  kõigi vanematega jaganud, kuna seoses  
koroonaviirusega võib olukord muutuda. 
Direktor küsis, kas see sobib 
Vanemad arvasid, et see on sobilik. 
 
*Lühiülevaade seoses koroonaga meie lasteaias. 
Direktor selgitas, et meie lasteaias on olnud juhtumeid, kus mõned pered on olnud 
eneseisolatsioonis. Töötajate pereliikmetel on olnud eneseisolatsioonis ning kõigile juhtumitele 
on reageeritud juhtumipõhiselt (töötajad on olnud haiguslehel või on antud vabu päevi). 
* Esimese korruse väliuste soojakardinad vajasid remonti, ühe ukse juures tuli panna uued. Teise 
korruse ustele paigaldati  uued soojakardinad. 
*Lindude rühma (väikesed) lapsed  kasutavad õueminekuks sisetreppe kuid hetkel püütakse 
siiski kasutada välitreppe ja väliskoristuse firma hoiab neid korras. Rühma õpetajad otsustavad ja 
vajadusel kasutavad lastega õue minekuks ja sisse tulekuks sisetreppe.  
*Vanemad rahul, et ilmselt tänu piirangutele on siiski lapsed üsna terved ja need, kes haiged on 
kenasti kodus.  
*Vanemad helistavad ette, et lapsed riidesse hakkaks panama siis ei pea väljas külmetama eriti 
kui on kaks last. 
 
 
Jana Treier, Maiu Ehasalu                                                                                  Külli Rood 
Koosoleku juhataja                                                                                            Protokollija 
 
digiallkirjastatud 


