
 

Saue lasteaed Midrimaa hoolekogu koosolek 

 
Protokoll nr: 1 

Koosoleku aeg: 01.11.2018 kell 17:30 – 19:30 

Koosoleku juhataja: Diana Kuntor 

Osalesid:    Nimekiri ja allkirjad lisalehel 

Puudusid:     Andres Kaarmann (vallavalitsuse esindaja) 

Kutsutud: Helgi Vaher ja Andra Salutee (lasteaia õppealajuhatajad) 

 
Päevakord: 

1. Hoolekogu liikmete tutvustus ja protokollija valimine 
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 
3. Hoolekogu töökorralduse ja ülesannete tutvustamine 
4. Lasteaia 2018/19 õppeaasta tegevuskava tutvustamine 
5. Pedagoogi vaba ametikoha täitmise korra muudatuse kinnitamine 
6. Jõulud lasteaias – pidude korraldus päkapikud, jõulupakid, töökorraldus jm küsimused 
7. Töötajate koolitamine, asendamised 
8. Jooksvad küsimused 

 
1. Hoolekogu liikmete tutvustus ja protokollija valimine 

 
Hoolekogu valis 2018/2019 õppeaastal hoolekogu koosolekute protokollijaks Elina Siimoni. 
 

2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 
 
Hoolekogu otsustas: 
Hoolekogu esimees on Hedi Tammeleht ja aseesimees Elina Siimon. 
Hoolekogu meililisti halduriks on kuni järgmise koosolekuni Hedi Tammeleht 
 

3. Hoolekogu töökorralduse ja ülesannete tutvustamine 
 
Lasteaia direktor tutvustas hoolekogule hoolekogu ülesandeid.  
Hoolekogu ülesanded on sätestatud Koolieelse lasteasutuse seaduses. Peamised kohustused §-s 4.           
Lisaks on hoolekogu roll sätestatud veel §-des 7 (laste arv rühmades), 19, 91 (arengukava), 92               
(kodukord). 
Koolieelse lasteasutuse seadusega saab hoolekogu tutvuda: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018006.  
 
Hoolekogu võttis info teadmiseks ja arvestamiseks. 
 

4. Lasteaia 2018/19 õppeaasta tegevuskava tutvustamine 
 
Lasteaia direktor tänab hoolekogu eelmise aasta konstruktiivse koostöö eest. Oli palju vaidlusi, kuid             
need olid tulemuslikud. Samuti palub direktor anda edasi tänud kõikidele lastevanematele, et kõik             
õpetajad said osaleda õpetajate päeva vastuvõtul.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018006


 
Direktor tutvustab hoolekogule 2018/2019 õppeaasta tegevuskava. 
Rühmade tegevuskavad peaksid olema Eliisis. Kui mõnel rühmal ei ole, siis saab paluda õpetajaid,              
prindivad välja ning lapsevanemad saavad tutvuda. 
 
Küsimused/vastused: 

-  kas robootika ringiga on võimalik liituda? 
Robootika ringi eraldi ei ole, õpetajatel on võimalik erinevaid robootika elemente ja vahendeid             
kasutada igapäevases õppetöös. Kuna kõik õpetajad ei oska kasutada, siis tehakse neile ka             
vastavasisulisi koolitusi. 

- kui palju on liitunud kiusamisvaba rühma programmiga? 
Liitunud on 5 rühma. 2 rühma meeskonnad on veel koolitusele minemas. Jätkame programmiga.             
Kuna koolitus + materjalid maksavad 220 eurot, siis aastas saadetakse koolitusele 2 meeskonda. Kuna              
programmis osalemine on vabatahtlik, siis on ka praegu rühmi, kus seetõttu ei ole ühinetud. 
Päris väikestega ei ole veel programmi ette võetud ning lasteaia viimase rühmaga samuti.  
 
Lasteaia jaoks on ühendvalla loomine olnud positiivne IT valdkonnas. Lasteaed on saanud juurde väga              
palju IKT vahendeid. 
 
Lasteaia ametlik info jagamise kanal lastevanematele on Eliis. Seal on võimalik tekitada ka suhtlus              
lastevanemate vahel, vastavad sõnumigrupid on olemas.  
Küsimus: kui palju lapsevanemaid on Eliisiga ühinenud ja kasutavad? 
Vastus: lasteaed ei tea seda, sest Eliisil ei ole statistilist ülevaadet olemas. Küll aga õpetajad saavad                
oma rühmas kontrollida, kas ja kui palju on liitunuid. 
 
Hoolekogu teeb ettepaneku, et Eliisis võiks olla vaikeseadena, et teavitused tulevad e-maili            
aadressile. 
 
Hoolekogu võtab lasteaia tegevuskava teadmiseks. 
 

5. Pedagoogi vaba ametikoha valimise kord 
Lasteaia direktor tutvustas pedagoogi vaba ametikoha valimise korra muudatusi. Kord saadeti           
hoolekogu liikmetele ka eelnevaks tutvumiseks. 
Hoolekogu liikmel oli üks parandus korra punkti 3.6. sõnastusse ning direktor teeb vastava             
paranduse. 
 
Hoolekogu otsustas: 
Kinnitada pedagoogi vaba ametikoha valimise korra muudatused. Pedagoogi valikukomisjonis         
esindab hoolekogu Elina Siimon. 
 

6. Jõulupeod 
 
Lasteaia direktor tutvustas 2018 aasta jõulupidude plaani.  
2-6 aastastel on jõulupeod hommikupoole ehk jõuluhommikud. Viimastel rühmadel on jõulupeod           
õhtul ning koos vanematega. Peo teema on rahvuslik. Jõuluvana on tellitud. 
 
Eelmisel aastal tõstatus, et rühmades on erinev praktika päkapikkude käimisega ning see tekitab ühe              
pere erinevates rühmades käivate laste peredes probleeme. Eelmisel aastal jäi hoolekogu           
eriarvamusele, kas peaksid käima päkapikud ja kui jah, siis millise sagedusega. 
 



Hoolekogu soovitab, et päkapikk võiks käia rühmas üks kord nädalas. Päkapikk võiks tuua näiteks              
mingi mänguasja kogu rühmale. Soovitus hakkab kehtima 2019 jõuluaja kohta, kuid rühmad võivad             
soovi korral seda ka juba 2018 rakendada. 
 
Jõulupakkide osas on lasteaia poolt on 2019 aastaks on pakkuda ka variant, et Dussmann teeb               
kõikidele lastele paki ning see lisatakse vanemate toitlustusarvele.  
Arutelu jõulupakkide teemal. Dussmanni varianti ei toetata, kuna nad pakuvad ainult kommipakke. 
 
Hoolekogu liige räägib kogemusest, kus rühmas tehti konkreetse summa eest pakk ning iga laps saab               
nö loosipaki ehk et võtta ise paki kotist. 
 
Hoolekogu soovitab, et rühma siseselt võiks olla ühesugune kingitus kõikidele lastele, kuna lastel on              
muidu palju pahameelt. 
 
Töökorraldus lasteaias jõulude ajal 
Sarnaselt eelmisele aastale tulevad jõulude ajal ühendrühmad. Varsti hakatakse küsima vanematelt,           
millal lapsed lasteaeda tuuakse ja millal mitte. 
 
07.12. on lasteaia töötajate jõulupidu. Lasteaial on jälle palve, et lapsed viiakse ära hiljemalt 16:30.               
Lapsevanemaid ilma õpetajateta lapsi valvama jätta ei tohi, seetõttu tehakse ka valverühm. 
 
Hoolekogu otsustas: 
Hoolekogu esindaja annab oma rühma vanematele teate, et vanemad tuleks lastele 07.12. järele             
hiljemalt kell 16:30. 
 

7. Asendamised 
 
Lasteaia juhtidelt infoks, et kui rühmas on võõrad õpetajad, siis see tähendab, et oma õpetaja on kas                 
koolitusel, tasemeõppes (kõrgkoolis), haiguslehel või muul isiklikul põhjusel eemal. 
Sel aastal on koolitusi palju. See on ühelt poolt väga hea, kuid teeb graafikute planeerimise               
keeruliseks.  
 
Hoolekogul on ettepanek, et kui koolitused on ette teada, siis anda lastevanematele teada, millal on               
oma õpetaja ära. Siis saavad vanemad lapsi lasteaeda tuues ette valmistada kuna on lapsi, kellele on                
oluline, et hommikul on rühmas oma õpetaja. 
 

8. Jooksvad küsimused 
 
Kevadine koogipidu 
Hoolekogu eelmise koosseisu ettepanek oli, et kevadine koogipidu võiks saada värskenduse ning            
lapsevanemad võiksid olla rohkem kaasatud. Koogipeo ettevalmistuse töörühmal on esimene          
kohtumine jaanuaris 2019. Rühmades kokku leppida rühma esindaja. 
 
Õpetajatelt tähelepanekud 
Lapsed ronivad aia ja värava peal. Lapsevanemad palun ärge laske lastel värava peal ronida, sest siis                
nad teevad seda ka päeval ja ka teised lapsed hakkavad nende järgi ronima. See on lastele                
ebaturvaline ja lõhub ka aeda ning väravat. 
 
Vanemad peavad hommikul lapsi tuues ja õhtul viies panema värava kinni, sest see on laste               
turvalisuse pärast. Samuti ei tohi jätta last õue peale kuni viiakse teine lapse rühma või tuuakse sealt.  
 



Lasteaia hoovis kehtivad lastele õuereeglid. Neid peavad järgima ka lapsevanemad. Vanemad ei tohi             
lubada lastel teha asju, mida õpetajad ei luba. 
Vanematele palve, palun tutvuge õuereeglitega ning juhinduge nendest. Õuereeglid on olemas Eliisis            
dokumentide all. 
 
Lapsevanemad peaksid jõudma õigeaegselt lastele trenni vastu. Lisaks peavad vanemad vaatama, et            
lapsed ei jookseks trennist tulles koridoris eest ära, ei kustutaks tulesid jne. 
 
 
Lasteaia renoveerimine 

Renoveerimise projekt on hetkel pooleli. Kuna pakkumine läks planeeritust oluliselt kallimaks, siis            
hakatakse töid kärpima. Järgmisel nädalal tegeleb vallavalitsus teemaga edasi.  
  
 
Hoolekogu otsustas: 

1. Hoolekogu valis 2018/2019 õppeaastal hoolekogu koosolekute protokollijaks Elina Siimoni. 
2. Hoolekogu esimees on Hedi Tammeleht ja aseesimees Elina Siimon. 
3. Hoolekogu meililisti halduriks on kuni järgmise koosolekuni Hedi Tammeleht 
4. Kinnitada pedagoogi vaba ametikoha valimise korra muudatused. Pedagoogi        

valikukomisjonis esindab hoolekogu Elina Siimon. 
5. Hoolekogu esindaja annab oma rühma vanematele teate, et vanemad tuleks lastele 07.12.            

järele hiljemalt kell 16:30. 
 

 

Koosoleku juhataja                Protokollija 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
Hedi Tammeleht                  Elina Siimon 
 


