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P Ä E V A K O R D: 
1. Hoolekogu liikmete tutvustamine. 
2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine. 
3. 2015-2016 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse ja majandustegevuse lühiülevaade. 
4. Oru lasteaia “Mesimumm” sisehindamisaruande 2012-2015 kooskõlastamine. 
5. 2016-2017 õppeaasta tegevuskava lähiajal toimuvad ettevõtmised. 
6. Ettepanekud, jooksvad küsimused. 
 
 

1. Hoolekogu liikmete tutvustamine. 
Koosolekul osalejad tutvustasid end põgusalt teistele osalejatele. 
 

2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine. 
Koosoleku protokollijaks valiti iti Heiti Saggor. 
Direktori KT (edaspidi Terje) andis ülevaate eelmise õppeperioodi arendus-, tervise- ja 
projekti meeskonna tegemistest ning tegi ettepaneku valida uued hoolekogu esindajad igasse 
meeskonda. 
Otsustati: arendusmeeskonna uueks hoolekogu esindajaks saab Iti Heiti Saggor. 
Asendajaks (vajadusel) Sandra Suurkask. 

 
Otsustati: tervise meeskonna uueks hoolekogu esindajaks saab Kadri Nurmoja. 
 
Otsustati: Projekti meeskonna uueks hoolekogu esindajaks saab Sandra Suurkask. 
 
Otsustati: nelja häälega osutus Karin Jaanovitsi ja Kadri Nurmoja kõrval valituks taas Sandra 
Suurkask. 
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3. 2015-2016 õppeaasta õppe-ja kasvatustegevuse ja majandustegevuse 
lühiülevaade. 

3.1 Kuulati: Terje rääkis rühmade erinevatest tegevustest, mis on juba edukalt toimunud. 
Õpetajate täiendkoolitustest ning õnnestunud talgupäevast, kus osales 49 vanemat. 

 
Sõna võtsid: Karin: väljendas imestust ning küsis, miks on lapsevanematele pandud nii suur 
osa talgupäeva töödes. 
Terje: põhjendas seda argumendiga, et tuleb teha valikuid ning lapsevanemate kaasamine on 
vajalik. 
Sandra: Oli samuti Terjega sama meelt ning lisas, et vanemad peavad olema kaasatud. 
Karin: Soovib, et lasteaiale vallavalitsuselt eraldatud ressursid võimaldaks edaspidi teatud 
remonditöid lasteaiapoolselt teha (nt. Tubased värvimistööd). 
 

3.2 Terje tutvustas lasteaia kulude tabelit ning rääkis juurde täpsustavaid kommentaare 
seoses suuremate ettevõtmistega sel õppeaastal Summide ja Mesilindude rühmades. 

 
 

4. Oru lasteaia “Mesimumm” sisehindamisaruande 2012- 2015 kooskõlastamine. 
Otsustati: teha viimased parandused sõnastuses ning sisus; peale mida see kinnitada kõigi 
poolt. 
 

5. 2016- 2017 õppeaasta tegevuskava lähiajal toimuvad ettevõtmised. 
Kuulati: Terje rääkis lasteaia plaanidest lähitulevikus. 
Õpetajate koolitused, kvalifikatsiooni omandamine koolis. 
Erinevad personaliküsimused majasiseselt (suveks oli vaja tugiisikut, kolm rühmaõpetajat 
valiti juunis, rühmaõpetaja ja muusikaõpetaja septembris/oktoobris). 
Direktori valimine (vastava korralduse vastuvõtmine vallas 1/11/2016). 
Kaasava eelarvega valiti madalseiklusrada ehitamine (OÜ 3Park). 
 

6. Ettepanekud, jooksvad küsimused. 
Tekkis arutelu lasteaias eesoleva pildistamisega seoses. Mismoodi oleks kõige pingevabam 
seda päeva läbi viia. Kas jätkata Pildikompanii OÜ-ga? Millal seda teha? Millised pildid 
peaksid olema valikus? 
 
Otsustati: koostada lapsevanemate seas küsitlus/uuring seoses iga aastase pildistamisega. 
Vormistada see nii paberil, kui elektroonilisel kujul lapsevanematele täitmiseks. 
 
Kiideti lasteaia uut muusikaõpetajat. 
Vanavanemate päeval oli osavõtjate arv meeldivalt suur (ca80). 
 
 
 
 
Terje Ednaševsky                                          Iti Heiti Saggor 
Koosoleku juhataja                                       Koosoleku protokollija 


