
Hoolekogu 2015/2016 õppeaasta tööplaan  ja selle täitmine 

Aeg Sisu Tegevus 
September  

- Lasteaia päevakava sõnastuse   
muutmine 

 
- Lasteaia kodukorra kinnitamine 

21.09.2015  
- Kooskõlastati lasteaia päevakava sõnastuse 

muutmine. 
- Lasteaia kodukorra vaatab läbi hoolekogu 

uus koosseis. 

Oktoober - Kohtumine hoolekogu uue 
koosseisuga 
 

- Laste jõulukommipakkide 
ostmine 

- Tervishoiutöötaja ametikoha 
täitmine 

- 2014/2015 õppeaasta 
hoolekogu tööplaani täitmine. 

- 2015/2016 õppeaasta 
hoolekogu tööplaani 
kinnitamine 

- Tutvumine 2014/2015  
õppeaasta töö kokkuvõttega. 

- Tutvumine 2016. aasta eelarve    
projektiga 

- Lasteaia arengukava  
kooskõlastamine 

- Lasteaia õppekava muudatuste   
kooskõlastamine 

- Lasteaia kodukorra kinnitamine 

15.10.2015 
 
 

- Laste kommipakid valmistab kommipood    
„Magus Maius“. 

- Tervishoiutöötaja ametikoht täidetakse. 
 

- Hinnati hoolekogu 2014/2015 õppeaasta    
tööplaani täitmist ning kinnitati hoolekogu     
2015/2016 õppeaasta tööplaan. 
 
 

- Tutvuti 2014/2015 õppeaasta töö    
kokkuvõttega. 

- Tutvuti 2016. aasta eelarve projektiga. 
 

- Kooskõlastati lasteaia 2016-2018   
arengukava projekt. 

- Kooskõlastati lasteaia õppekava   
muudatused. 

- Kinnitati lasteaia kodukord. 

November  
- Lasteaia 2012/2013-2014/2015  

sisehindamise aruande  
kooskõlastamine 

- Vigastuste ennetamise ja   
keskkonna ohutuse hindamise   
riskianalüüsi tutvustamine 

- Lasteaia sulgemine töötajate   
puhkuste ajaks 
 

30.11.2015 
- Kooskõlastati lasteaia 2012/2013-2014/2015   

õppeaastate sisehindamise aruanne. 
 

- Kooskõlastati laste haigestumise, vigastuste    
ennetamise ja keskkonna ohutuse hindamise     
riskianalüüs. 

- Otsustati teha vallavalitsusele ettepanek    
sulgeda lasteaed töötajate puhkuste ajaks     
04.07.2016-01.08.2016. 

Detsember  09.12.2015 
Toimus ühine nõupidamine koos vallavalitsuse     
esindajatega. Arutati lasteaia hoone    
rekonstrueerimise võimalusi.  

Jaanuar   11.01.2016 
Kooskõlastati laste arvu suurendamine Sinilille     
rühmas ühe lapse võrra (20+1 last) 21 last. 



Veebruar Tutvumine käitumisjuhendiga  
hädaolukorras tegutsemiseks 

Veebruarikuus koosolekut ei toimunud.  
18.04.2016 kooskõlastati õppekäikude ja    
väljasõitude kord. 

Aprill - Tutvumine lastevanemate  
rahulolu-uuringute tulemustega 

18.04.2016 
- Räägiti lasteaia rekonstrueerimisest ning    

õuemänguvahendite uuendamisest. 
- Otsustati liitrühmade moodustamine   

2016/2017 õppeaastaks ning rühma laste     
arvu suurendamine: Ülane 18+2 ja Kelluke      
18+2 ning sõimerühm Karikakar 14+2 last. 

- Hoolekogu poolt muudeti ja kinnitati     
lasteaia kodukord. 

- Kooskõlastati õppekäikude ja väljasõitude    
kord 

- Kinnitati konkursi läbiviimise kord õpetaja     
vaba ametikoha täitmiseks. 

- Kooskõlastati lasteaia õppekava koos    
muudatustega. 

- Anti ülevaade lastevanemate   
rahuloluküsitluse tulemustest. 

Mai  22.05.2016 
Seoses Rukkilille rühma õpetaja vabale ametikohale      
väljakuulutatud konkursiga osales   
konkursikomisjoni töös Rukkilille rühma    
lapsevanemate esindaja. 

Juuni  03.06.2016 
Seoses Ülase rühma õpetaja vabale ametikohale      
väljakuulutatud konkursiga osales   
konkursikomisjoni töös Ülase rühma lapsevanemate     
esindaja. 

August  24.08.2016 
Seoses muusikaõpetaja vabale ametikohale    
väljakuulutatud konkursiga osales   
konkursikomisjoni töös hoolekogu aseesimees. 

 

 

 

 

 

 


