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Päevakord:
1. Riskianalüüsi juhendi kooskõlastamine
2. Info kahe uue rühma avamise kohta.
3. Laste arvu tõstmine 2022/23 õa. avatavates rühmades
4. Hoolekogu esindaja valimine pedagoogi vaba ametikoha konkursi komisjoni
5. Õueala ehitustöödest
6. Remont rühmades
7. Suvise töökorralduse info
8. Jooksvad küsimused

1. Riskianalüüsi juhendi kooskõlastamine
Direktor andis ülevaate, et lasteaial oli puudu seaduse järgi nõutud riskianalüüsi koostamise
juhend.
Hoolekogu tutvus riskianalüüsi juhendiga ning kooskõlastas selle märkusteta.
2. Info kahe uue rühma avamise kohta
Direktor andis ülevaate uute rühmade avamise kohta:
Laste arv Sauel kasvab. 2022/2023 õppeaastaks plaaniti uute rühmade avamiseks panna
territooriumile moodulid. Kuna moodulid ei saa veel septembriks 2022 üles, siis hakatakse
remontima ja ette valmistama Kütise 4 asuvaid ruume (endine perearstikeskus).
Uutesse ruumidesse lähevad 3-aastaste rühmad.
Jaanuarikuuks saavad valmis moodulid ning siis pakutakse kohe ka kohti sel hetkel lastehoidudes
olevatele lastele. Probleemiks võib kujuneda personali leidmine poole õppeaasta pealt.
Laste jaoks eraldatakse mänguväljakul aiaga ala ainult lasteaiale ja sinna teisi lapsi lasteaia õues
oleku ajal mängima ei lubata.
Toit uutesse rühmadesse viiakse lasteaia köögist termostega. Võimlemistunnid jm tegevused
korraldab lasteaed vastavalt olukorrale. COVID ajal tehti võimlemist rühmas kohapeal, kui see on
ka seal võimalik, tehakse kohapeal või õues jne. Ehk et kõik vastavalt olukorrale ja vajadusele.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
3. Uutes rühmades laste arvu tõstmine kuni 22 kohani
Direktor andis ülevaate uute rühmade ja nende arvu vajaduse kohta:
2022 sügisel tuleb lasteaeda kokku viis 3-aastaste rühma. Neist kaks Kütise tänavale. Jaanuariks
valmivad ka moodulid. Kuna lapsi on järjekorras palju ja järgmisel õppeaastal on kohti samuti vaja,
on juhtkonnal ettepanek tõsta uutes rühmades laste arv samale tasemele, mis teistes rühmades
ehk 22 kohale.
Hoolekogu küsimused:
Kas moodulid võimaldavad ka 22 lapse kohta?
Jah, mahutavad. On avarad, hästi sisustatud, ruutmeetrite mõõdud annavad välja.
Kuidas on siis, kui mõni õpetaja jääb haigeks ja kõik lapsed on lasteaias?

Olemas on asendustöötajad, samuti paigutatakse vajadusel õpetajaid rühmade vahel ümber,
arvestades, kui palju rühmades lapsi kohal on.
Kuidas õpetajad 22 lapsega hakkama saavad?
Lasteaias käimise osakaal on jätkuvalt ca 65-70%, seega ei ole praktiliselt kunagi üheski rühmas 22
last korraga kohal. Ja kui ka on, siis õpetajad saavad nendega hakkama.
Kas personal on uutesse rühmadesse olemas?
Kuulutused on üleval, õpetajate leidmine on keeruline, loodame, et leiame õpetajad. Kui kellelgi
on mõni hea inimene teada, siis soovitage meile kandideerida.
Hoolekogu otsustas ühehäälselt: nõustuda uutes rühmades laste kohtade arvu tõstmisega 22-le
kohale.
4. Hoolekogu esindaja valimine konkursikomisjoni liikmeks alates 01.09.2022
Vastavalt õigusaktidele peab pedagoogide värbamisel olema konkursikomisjonis ka hoolekogu
esindaja. Esindaja peaks saama tulla vestlustele tööpäeval päevasel ajal (hommikupoole või
õhtupoole) ja sageli lühikese etteteatamisega.
Kuna praeguse hoolekogu esindaja laps lõpetab kevadel lasteaia, on vaja valida alates sügisest uus
hoolekogu esindaja pedagoogide konkursikomisjoni.
Andra Vilbaste pakub esindaja kohale enda kandidatuuri.
Hoolekogu kiitis ühehäälselt esindajaks Andra Vilbaste.
5. Õueala ehitustööd
Direktor andis ülevaate lasteaia õueterritooriumi ehitustööde kohta:
Lasteaia territoorium on jagatud kolmeks tsooniks ning tööde tegemist hakatakse planeerima
tsoonide kaupa.
Alates 18.04. hakatakse õuealal langetama puid. See on ohtlik aeg, olge territooriumil liikudes
ettevaatlikud.
Esimesena algavad töös tsoonis 2 (A ja B vaheline ala + lipuväljak ja sealne puudealune). Hakatakse
vahetama trasse.
Õueala saab valmis eeldatavalt oktoobris. Küll aga ei saa kohe mängima murukohtadele, muru
peab enne kasvama kõndimiseks sobivaks.
Hoolekogu küsimused:
Kas varjualused päikese kaitseks,millest hoolekogu kevadel rääkis, jäid plaani sisse?
Ei jäänud esialgu sisse, püütakse osta ajapikku juurde.
Kuhu moodulid tulevad?
B tiiva taha nurka, kus olid ka eelmisel korral.
Kuidas hakkavad lapsed õues olema ja kuidas õpetajad suhtuvad?
Õpetajad on teadlikud, et tuleb keeruline aeg, tuleb lastega minna matkama, välistele
mänguplatsidele mängima jne.
Kas on võimalik panna väravate juurde rattaparklad, et lapsed, kes tulevad ratastega lasteaeda,
saaksid jätta rattad rattahoidjasse?
Jah, see on võimalik. Arvestama peab aga seda, et väljaspool väravaid peavad olema ratastel lukud,
sest lasteaed ei suuda tagada rataste turvalist hoidu.
Hoolekogu tegi ettepaneku panna rattahoidjad väravate taha.
6. Remont rühmades
Sel suvel lähevad remonti Tõrukesed, Oravakesed ja Klaabud. Remont tehakse täismahus,
uuendamisele lähe ka mööbel. Loodetavalt algab remont juunikuust. Rühmi tõstetakse ümber,
vaadatakse jooksvalt sõltuvalt laste kohal käimisest.
Kaua remont kestab?
Loodetavalt saab töö valmis augustis (vaja on rühmi hiljemalt 22 augustiks)
Järgmised 3 rühma remonditakse järgmise aasta suvel.
7. Suvise töökorralduse info
Õpetajatel ja abidel on pikad puhkused ning maja on juulis 2 rühmaga avatud. Seetõttu tuleb
hakata liitma rühmi juba juunikuust kuni augustini.

Rühmad lähevad kinni etappidega, kogu info, millal ja millised rühmad kokku tõstetakse, tuleb
kogu aeg jooksvalt Eliisi kaudu. Jälgige hoolega infot.
Juulikuus töötab 2 rühma, soovijaid oli 40. Praeguse plaani järgi B2 ja B3.
Augustist hakkavad rühmad jälle etapiti avanema. Samuti kogu info tuleb jooksvalt Eliisi kaudu.
8. Jooksvad küsimused
Kas teed on plaanis kividest ära puhastada?
Juhtkond on teehooldajatele teada antud, et teed tuleb ära puhastada. Loodetavalt tehakse see
varsti.
Kuhu liigub sügisest Rohutirtsude rühm?
Rühm liigub Tõrukeste rühma alates 22.08.2022. Enne seda jagatakse rühmi vastavalt sellele, kui
palju on lapsi lasteaias.
10.-11. juuni sõidavad õpetajad õppesõidule. See võib tähendada, et 10.juunil pannakse rohkem
rühmi kokku, et kõik õpetajad, kes soovivad, saaksid õppesõidul osaleda.
Hoolekogu tegi ettepaneku, et kui rühmi kokku pannakse, lisada rühmade graafiku juurde rühma
telefoni number.
Kuidas on Midrimaal õpetajate kvalifikatsiooniga?
Ainult üks õpetaja on praegu veel õppimas ja kui lõpetab, siis on kõik õpetajad vajaliku
kvalifikatsiooniga.
Saue linna on plaanitud ehitada ka uus lasteaed kooli juurde. Protsess on praegu projekteerimise
faasis (eskiislahendus on juba olemas).
Lasteaia lõpetamised – saali lubatakse ainult vanemad kuna saal on väike ja rohkem inimesi sinna
ei mahu. Kui koroona olukord lõpetamiste hetkel on paranenud, siis võetakse osalejate arvu piirang
maha.
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