
 

Hoolekogu 2016/2017 õppeaasta tööplaan 

Aeg Sisu Koosoleku toimumise aeg/tegevus 
November  

- Hoolekogu esimehe valimine 
 

- Hoolekogu 2015/2016 õppeaasta tööplaani    
täitmine 

- Hoolekogu 2016/2017 õppeaasta tööplaani    
kinnitamine 

- Info tegevusest seoses lasteaia    
rekonstrueerimisega  
 

- Tutvumine 2015/2016 õppeaasta töö    
kokkuvõttega 

- Tutvumine 2017. aasta eelarve projektiga 
 

- Lasteaia päevakava sõnastuse muutmine 

 
- Lasteaia õppekavale hinnangu andmine 

 
- Lasteaia põhimääruse kooskõlastamine 

 
- Lastele jõulukommipakkide ostmine  

08.11.2016 
- Hoolekogu esimees on Aare    

Müil. 
- Räägiti hoolekogu 2015/2016   

õppeaasta tööplaani täitmisest   
ning kinnitati 2016/2017   
õppeaasta tööplaan. 

- Lasteaia hoones viib   
Energiapartner OÜ läbi   
energiaauditi. 

- Tutvuti 2015/2016 õppeaasta   
töö kokkuvõttega 

- Tutvuti 2017. aasta eelarve    
projektiga. 

- Kooskõlastati lasteaia 
päevakava muutmine. 

- Kooskõlastati õppekava uus 
redaktsioon. 

- Kooskõlastati lasteaia 
põhimääruse eelnõu. 

- Laste kommipakid valmistab 
kommipood „Magus Maius“. 

Jaanuar - Toimub majasisene laste 
kasvatusteemaline koolitus 
lapsevanematele 

 
 
 

- Lasteaia sulgemine töötajate puhkuste    
ajaks. 

- Lapsevanematele toimus 7.   
märtsil koolitus teemal   
„Vabakasvatus ja  
kasvatamatus –  
enesekehtestamine 
lapsevanemale“ 

- 15.02.2017 koosolekul  
otsustati teha vallavalitsusele   
ettepanek sulgeda lasteaed   
töötajate puhkuste ajaks   
03.07.-31.07.2017.  

Veebruar - Mittepedagoogiliste töötajate värbamiseks 
loodud konkursi läbiviimise korra 
kooskõlastamine 
 

- Mittepedagoogiliste töötajate 
värbamiseks loodud konkursi 
läbiviimise korda ei 
koostatud.  



- Tutvumine haldusjärelevalve õiendiga. 
Haldusjärelevalvet viib läbi Rapla 
Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond. 
 
 

- Vigastuste ennetamise ja keskkonna    
ohutuse hindamise riskianalüüsi   
tutvustamine. 

- Hoolekogule saadeti  
tutvumiseks 
haldusjärelevalve õiend  
(15.02.2017 hoolekogu  
koosoleku protokoll). 

- Koostati vigastuste  
ennetamise ja keskkonna   
ohutuse hindamise  
riskianalüüsi (17.05.2017  
hoolekogu koosoleku  
protokoll) 

Mai - Lasteaia hädaolukorras tegutsemise   
käitumisjuhendi täienduste  
kooskõlastamine 
 

- Tutvumine lastevanemate  
rahulolu-uuringute tulemustega 

 
 
 

- Hoolekogu 2016/2017 õppeaasta tööplaani    
täitmise kokkuvõte 

- Koostati mänguväljaku  
vahendite kasutamise reeglid 

- (17.05.2017 hoolekogu  
koosoleku protokoll) 

- Tutvuti lastevanemate  
rahulolu-uuringute 
tulemustega (17.05.2017  
hoolekogu koosoleku  
protokoll) 

- Anti ülevaade hoolekogu   
2016/2017 õppeaasta  
tööplaanist. 

- Otsustati lapse toidukulu   
päevamaksumus. 

- Otsustati sõimerühma laste   
arv 2017/2018 õppeaastal. 

- Räägiti lasteaia  
rekonstrueerimisest. 

August - Hoolekogu 2016/2017 õppeaasta tööplaani    
täitmine 

- Tutvumine 2016/2017 õppeaasta töö    
kokkuvõttega 

 

 


