
 

Lagedi Kooli lasteaia hoolekogu koosolek 

 

Aeg:  

14.11.2019 kell 17.30-19.10 

Koht:  

Lagedi Lasteaed 

Osalejad: 

Imbi Orav -direktor, koosoleku juhataja 

Angela Reinart – õppejuht 

Riina Teinmann – õpetajate esindaja 

Bärbel Salumäe – Rae valla esindaja 

Stina Metsis – Mesilinnud (hoolekogu esimees) 

Mariin Virolainen – Mesimarjad (hoolekogu aseesimees) 

Marget Merman – Mesililled 

Kristjan Soomänd – Mesimõmmid 

Signe Ivanishvili – Mesimummud 

Aile Pops – Mesikäpad (protokollija) 

Päevakord: 

1. Uue hoolekogu koosseisu tutvustamine  

2. Hoolekogu protokollija valimine 

3. Hoolekogu esimehe valimine 

4. Kokkuvõte eelmise aasta hoolekogu tööst 

5. Uue õppeaasta eesmärgid 

6. Lasteaia lahtioleku aeg suvel 

7. Kohapeal algatatud küsimused 

 

1. Uue hoolekogu koosseisu tutvustamine - direktor I. Orav; 

 

2. Hoolekogu protokollija valimine – otsustati, et jätkab Aile Pops; 

 

3. Hoolekogu esimehe valimine – otsustati, et jätkab Stina Metsis; 

 

4. Eelmise aasta hoolekogu tegemised 

 



Stina võttis kokku, millega eelmise õppeaasta jooksul tegelesime (paviljon lasteaia õuealale, 

maal lasteaia trepihalli seinale, uue õppekava heakskiit, mitmed jooksvad teemad jätkuvad 

ka sel aastal – lasteaia hoovi üldine seisukord, paviljoniesine maa-ala, rattasõidu 

korraldamine lasteaias jms); 

 

5. Praeguse õppeaasta eesmärgid ja tegevused – Imbi Orav ja Angela Reinart 

 Rühmade komplekteerimise põhimõtted; 

 Tähelepanu eakohastel tegevustel  - rühmade komplekteerimise teemaga (NB 

koolieelikud) tegeldakse jooksvalt – variante on laual mitmeid, arvestama peab nii 

tehnilisi kui emotsionaalseid aspekte, lastega ja õpetajatega – lõplik lahendus 

otsustatakse kevadel; 

 Selle õppeaasta märksõna on „Digimaailm“ ja põhirõhk digioskuste arendamisel, 

lasteaias on olemas digivahendite komplektid, digitegevused lõimitakse ülejäänud 

õppe-kasvatustööga, vähemalt kord kuus digivahenditega tegevus rühmas, vajadusel 

saab koolist tahvelarvuteid laenata, uude eelarvesse on samuti planeeritud 

täiendavate digivahendite soetamist (nt jutupliiats); 

 Lasteaed vajab logopeedi, värbamine käib, vestlused kandidaatidega; 

 

6. Lasteaia lahtioleku ajad suvel 

Võeti vastu otsus: lasteaed on juulis suletud, õpetajatel on kollektiivpuhkus; 

 

7. Õppepäev personalile 

Võeti vastu otsus: kogu lasteaia personal on reedel, 05.06.2020 koolituspäeval, ja 

lastevanematel palutakse leida võimalus lapsed koju jätta – rühmad on suletud. 

Varane eelinfo rühmades! 

 

8. Kohapeal algatatud küsimused 

 Uue aasta algul planeeritakse kokkusaamine kooli hoolekoguga (palju ühiseid 

teemasid, mida arutada); 

 Vaadata üle lasteaia kodukord; 

 Lasteaial ei ole veel oma logo – arutelu, kas ja kuidas korraldada vastav konkurss 

(tingimused, osalejad?) 

 Juurutamisel on lasteaia personali tunnustamise süsteem; 

 Tulemas on lasteaia sünnipäev (02.01.2020 saab lasteaed 7-aastaseks), planeeritud 

sünnipäevanädal 13.-17.01.2020, iga päev oma temaatika; 

 Mõte ja arutelu: kas korraldada igasuvine Lagedi Lastepäev järgmisel suvel (augustis 

2020) lasteaia territooriumil? 

 

 


