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Päevakord:

• Protokollija valimine.
• Hoolekogu esimehe ja aseesimehe kinnitamine.
• 2019 – 2022 sisehindamise aruande kooskõlastamine.
• Ülevaade õppeaasta tegevuskavast.
• Jooksvad küsimused.

• Protokollija valimine.
Koosoleku protokollija on Liina Ojamaa.

• Hoolekogu esimehe ja aseesimehe kinnitamine.
Hoolekogu esinaisena jätkab Andra Vilbaste ja asendaja on Merilin Lehestik.

• Sisehindamise aruande kooskõlastamine.
Direktor tegi ülevaate sisehindamise aruandest, mille aluseks on arengukava. Peamiselt räägiti 
kitsaskohtadest ja millega peab edasi tegelema.
Meie lasteaia alusfilosoofiaks on Sa Suudad Seda! programmi põhimõtted. Need toetavad 
laste emotsionaalsete – sotsiaalsete okuste arengut. Kui inimene on nendes tugev, siis saab ka 
akadeemiliste teadmiste omandamisega hakkama.
Hoolekogu küsimused: 
Kui kaua on Sa Suudad Seda! programm lasteaias olnud? 
Neli aastat, esialgu toimusid personali koolitused ja sealt edasi hakkas programmi 
laiapõhjalisem kasutamine. 
Kuidas on planeeritud lapsevanemaid kaasata?
Kuuplaanides on rubriik koostöö lapsevanematega ja sinna õpetajad kirjutavad igakuiselt, 
millises punktis nad ootavad lapsevanematega koostööd.
Kaks õpetajat olid vastu Sa Suudad Seda! programmile? Mis on põhjus?
Kuna maja on suur ja töötajaid palju, siis võibki olla erinevaid seisukohti ja need õpetajad 
kasutavad mõnda muud metoodikat nt Kiusamisest vabaks. 

Õppe- ja kasvatustegevuse osas on puudus, et COVID – aastatel tekkinud pausi tõttu on 
saanud kannatada koostöö lapsevanematega.
Õppejuht rääkis hommikuringi vajalikkusest, kuidas see annab lapsele turvatunde ja teadmise, 
mis päeva jooksul lasteaias toimub.
Kitsaskoht on ka õuesõpe (outdoor learning). Ühise arusaama kujundamiseks ning praktikasse 
rakendamiseks on vaja täpsustada õuesõppe metoodika sisu ja vormi. Suures osas käib 
õppimine läbi elu – ja igapäevategevuste. 
Info liikumisega on rahul nii vanemad kui õpetajad.
Ressursside juhtimise osas on kõik planeeritud tegevused tehtud, selle aasta jooksul tuleb veel 
D-tiiva ventilatsiooni paigaldus.
Koostöö huvigruppidega on tähtis. Hetkel ei ole majas küll kindlat logopeedi, aga majas käib 
kindlatel päevadel logopeed, kes tegeleb viimase rühma lastega. Eripedagoogilist tuge saavad 
kõik abivajavad lapsed. Koolitusi ja vestlusringe ei soovi 50% vastanud vanematest, aga väga 
kõrge osalusprotsendiga on olnud koolieelikute vanematele läbi viidud koolitus/infotund 
koostöös Saue Gümnaasiumi tugiüksuse juhi ja lasteaia sotsiaalpedagoogiga. 2022 a kevadel 
jäi nimetatud infotund toimumata, seoses kooli direktori ja tugiteenuste juhi töölt 
lahkumisega. Kindlasti proovitakse selle õppeaasta kevadel antud traditsiooni jätkata. 



Hoolekogu tööga on kursis 78,3% vastanud vanematest. 
Õpetaja abidele on koolitused.
Vallavanem Andres Laisk kinnitas, et asjad on hästi ja vanemad on rahul.
OTSUSTATI:
Hoolekogu otsustas ühehäälselt: kooskõlastada sisehindamise aruanne. 

• Õppeaasta tegevuskava.
Õppejuht rääkis tegevuskava põhjal, et meil on traditsioonilised ülelasteaialised tegevused ja 
rühma tegevused. Samuti toimub aasta jooksul üritusi ja sündmusi, mis toimuvad erinevate 
töörühmade eestvedamisel. Tegevuskava mõte ongi, et paika on pandud suured asjad ja rühma 
tegevuskavasse lisatakse iga rühma oma tegevused, mis tehakse lisaks suures tegevuskavas 
ettenähtule. Vanematel on õigus teha soovitusi tegevuste ja plaanide osas. 
Hoolekogu küsimus:
Kuidas Kütise tänava omad saavad tegevustest osa võtta?
Kütise tänava lapsed on juba käinud lasteaia sünnipäeva puhul suures majas üritusel ja 
tulevad ka 25.novembril teatrietendusele. Uuest aastast kolivad Kütise tänava rühmad 
peamaja juures olevatesse moodulitesse, mis on suure majaga ühendatud ja saavad kõikidest 
nende jaoks mõeldud tegevustest osa võtta. Üldiselt on lasteaias põhimõte, et kõikidel 
üritustel ja sündmustel 3-4a lapsed ei käi, sest lapsed alles kohanevad ja näiteks riietumine 
võtab palju aega.

Selle õppeaasta lõpus on plaan teha perepäev koos vanematega. Seoses Covidi ja õueala 
ehitustöödega on see mitmel aastal ära jäänud. Millises formaadis üritus toimub, seda kõike 
veel arutatakse. Järgmisel hoolekogu koosolekul moodustatakse perepäeva töörühm.

Aprillis toimub avatud uste päev. Kokkuleppel õpetajatega võivad vanemad tulla enda tööst ja 
hobidest rääkima, aga ka lihtsalt lasteaia igapäevaeluga tutvuma.

Plaanis on hoolekogu liikme ülesannete juhise koostamine. Hoolekogu esinaine tegi 
ettepaneku teha infopäev hoolekogu liikme ülesannete kohta.

Jõulupeo graafikud on kõik paigas. Päkapikkude ja kingituste teema on rühmiti väga erinevalt 
korraldatud, sest lasteaed on suur – kõik rühmad, õpetajad ja vanemad on erinäolised. Kui 
lasteaias käib samast perest mitu last, kes käivad erinevates rühmades, siis võib tekitada see 
lastes küsimusi, miks õde/vend sai sellise kingituse ja mina mitte.

• Jooksvad küsimused:

Lasteaia toidupäeva maksumuse kompenseerimise lõpetamine ? Vallavanem kommenteeris 
lasteaia toidupäeva maksumuse teemat. Meediast on läbi käinud, et Saue Vallas enam laste 
toiduraha ei kompenseerita. Hetkel on kõik veel vanaviisi ning teema veel vallavolikogus 
käsitlemisel ei ole. Kaalutakse üleminekut pigem vajaduspõhiseks toetuste andmiseks. Kuna 
järgmisel aastal on vallal märkimisväärne rahalise koormuse tõus, siis esimesel poolaastal 
otsustatakse, kas ja kui palju kompenseeritakse nii kooli kui ka lasteaia toidupäeva 
maksumust (alates sügis 2023). Üks mõte on, et ka koolis peaks toiduraha vastutust 
vanematega jagama.

Üks vanem tänas enda rühma nimel Hambabussi ja teised nõustusid temaga. 

Probleemiks on, et lasteaia ees on ühesuunaline liiklus ja väga tihti sõidetakse  vastassuunas. 
Teemaga tegeletakse, nädala alguses oli kohal ka politsei.



Ülevaade Ukraina lastest.
Direktor tegi ülevaate kui palju on rühmades lapsi ja palju neist on ukrainlased. Kõige 
keerulisem on ühes rühmas, kus on 2 poissi, aga ülejäänud rühmades on olukord rahulik.

Kuidas läheb uue lasteaia ehitus? 
Direktor täpselt ei oska kommenteerida, hoone projekteerimine käib. Seda peab vallavanemalt 
täpsustama, kas uue lasteaia ehitus on graafikus.

Ühelt lapsevanemalt tuli küsimus mudaalade kohta. Kuidas neid kasutada, kas tulevad ka 
köögid?
Mudaköögid on olemas, aga need on plaanis kevadel paika panna. Lapsevanemate ettepanek 
on need kohe välja panna, sest seal saaks ka talvel toimetada. 

Lasteaia hommikusöök. Hommikusöögid on kõik ühesugused, lapsed tahavad vaheldust, 
võiks olla supp, võileib, muna vms. Selle küsimusega tegeles juba kevadel Krõlli rühma 
esindaja hoolekogus. Ta edastab toitlustajalt saadud vastused ka teistele hoolekogu liikmetele.

Lisaks spordi – ja tantsutrennidele võiks lasteaias olla ka muusika – ja/või lauluring.  

/allkirjastatud digitaalselt/                                                                                    /allkirjastatud 
digitaalselt/
Andra Vilbaste                                                                                                          Liina 
Ojamaa
Hoolekogu esimees     Protokollija


