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Midrimaa lasteaia rühmade kohtade arvu suurendamine alates 2021/2022 õppeaastast

Hoolekogu esinaise ja lasteaia direktori sissejuhatus päevakorra punktile (e-kirjaga):
Tere armas hoolekogu.
Nagu te ilmselt olete kursis, siis viimasel ajal on Saue elanike arv järjest kasvama hakanud ning sellega
seoses ka lasteaiaealiste laste arv. See omakorda tähendab aga ka seda, et nõudlus meie lasteaeda on
kasvanud ning see omakorda seda, et tuleb läbi viia hääletus, kas oleme nõus tõstma meie rühmades
laste arvu.
Rääkisin täna ka Dianaga sellel teemal ja küsisin, kuidas praegune tagasiside on olnud eelmistel
aastatel, et kuidas lapsed on rühmadesse sulandunud ja kuidas on tagasiside olnud õpetajate poolt
ning sain vastuse, et senised kogemused on kõik olnud positiivsed.
Sellest tulenevalt sooviksime vastu võtta otsuse, et suurendame rühmades laste arvusid, et võimalikult
paljud lapsed just meie Midrimaa elu nautima tulla saaksid.
Lisan allapoole ka Diana kirja. Jääme teie tagasisidet ootama ning ootame Teie poolset otsust hiljemat
reedeks (09.04.2021) aadressile elina.siimon@gmail.com. Sinna siis piisab täiesti seisukohast, kas
poolt või vastu ning Elina saab selle põhjal siis koostada kokkuvõtte.
Kaunist nädalat teile
Andra Vilbaste
On Mon, 5. Apr 2021 at 11:48, Diana Kuntor <diana.kuntor@sauemidrimaa.ee> wrote:
Tere
Pöördun teie poole palvega viia läbi hoolekogu koosolek e-hääletusena. Oleme seda teinud ka varem
üksikküsimuse lahendamisel. Hääletamise lõpptähtaeg võiks olla 09.04.2021. Saadud tulemuste põhjal
saab Elina koostada protokolli, mille alusel pöördun mina valla poole taotlusega tõsta laste arvu
rühmades. Kõiki rühmi ei ole nimekirjas seetõttu, et Tõrukestes, Muumipreres, Rohutirtsudes ja
Lepatriinudes me suuremaks arvu tõsta ei saa ruutmeetrite vähesuse tõttu. Sama põhjus on ka nendel
rühmadel, kus on arv väiksem, kui 24.

Loodan hoolekogu mõistvale suhtumisele, sest ei ole valla, lasteaia ja kindlasti ka hoolekogu soov jätta
mõned lapsed ukse taha. Kui igasse vanuserühma hetkel nii suurt nõudlust ei ole, siis on meil vähemalt
võimalus lapsi vastu võtta ka jooksva õppeaasta jooksul.
Head hoolekogu liikmed
On alanud uueks õppeaastaks rühmade komplekteerimine. Paraku on ootejärjekorras taaskord
rohkem lapsi, kui miinimum kohtade arv mahutaks. Seetõttu palun hoolekogul kooskõlastada
lasteaiapoolne palve.
Alates 2021/22 õppeaastast suurendada rühmades laste arvu alljärgnevalt:
A3 Mesimumm
21 last rühmas
A5 Klaabu
24 last rühmas
A6 Oravakesed
22 last rühmas
A7 Puhh ja sõbrad
24 last rühmas
A8 Tipp ja Täpp
24 last rühmas
B5 Krõll
24 last rühmas
B6 Sipsik
22 last rühmas
B7 Naksitrallid
24 last rühmas
B8 Täheke
24 last rühmas
D1 Trollid
24 last rühmas
D2 Lotte
24 last rühmas
D3 Poku
24 last rühmas
D4 Päikesekiired
24 last rühmas
Hoolekogu poole pöördumise aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus.
§ 7. Laste arv rühmades
(1) Rühma registreeritud laste arv lasteasutuses on järgmine:
1) sõimerühmas kuni 14 last;
2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
3) liitrühmas kuni 18 last.
(1/1) Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike
tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra,
lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-,
lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.
Lugupidamisega
Diana Kuntor

Hoolekogu e-hääletuse raames toimus tihe elektroonne kirjavahetus seisukohtade ja küsimuste
esitamisega lasteaia direktorile ja valla esindajatele.
Hoolekogu hääletuse tulemused on järgmised:
Rühma kohtade arvu suurendamine

Rühm
Rohutirtsud
Naksitrallid
Klaabu
Krõll
Päikesekiired
Tähekesed
Tipp ja Täpp
Muumipere
Lotte
Tõrukesed
Puhh ja sõbrad
Lepatriinud
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Õpetajad

Esindaja
Kädi Viljamäe
Erik Rajamäe
Marianna Kiidli
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Kristina Galdupaite
Elina Siimon
Merilin Lehestik
Ingel Lilienberg
Raigo Kebja
Liis Haugas
Mirelle Liiv
Anneli Schmiedeberg
Liina Võrklaev
Piret Naber
Elisa Jakson
Tiit Maalman
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Andres Laisk
Liina Ojamaa
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Hoolekogu otsustas:
1. Hoolekogu häälteenamusega 15 häält otsustas hoolekogu lasteaia rühmade kohtade arvu
alates 2021/2022 õppeaastast mitte tõsta.
2. Poolt oli 1 hoolekogu liige, erapooletu 1 liige, ei osalenud hääletusel 2 liiget, 1 liige pooldas
virtuaalse koosoleku toimumist, et teemat täiendavalt arutada.
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