HOOLEKOGU KOOSOLEK 13.06.2018
Osalesid: Liis Haugas, Liina Võrklaev, Anu Alatsei, Ines Raivo, Elina Siimon, Siim Kadak, Kätlin Arras,
Katrin Arvola, Esther Ruiso, Andra Vilbaste, Hedi Tammeleht, Liisa Ojapõld, direktor Diana Kuntor, Saue
linnavalitsuse esinadaja Andres Joala, õppeala juhataja Helgi Vaher
1. Ehitus lasteaias – ülevaade toimuvast ja edasistest plaanidest
Hoolekogu koosolekul oli Saue Linnavalitsuse esindaja Andres Joala, kes andis ülevaate Saue lasteaia
rekonstrueerimise hetkeolukorrast. Ehituse algus oli algselt planeeritud juuni 2017, aga kuna
ehitusprojekti maksumus osutus kallimaks kui esialgselt arvestatud, siis lükkub ehitus edasi järgmisesse
(2019) aastasse. Esialgse projekti järgi oli hoone energiatõhusamaks muutmiseks planeeritud paigaldada
lasteaia katusele päikesepaneelid aga nende maksumus osutus liiga kalliks ja tasuvusaeg liiga pikaks.
Loodeti saada lasteaiale B-energiaklassi märgis. Nüüd tehakse ehitusprojektis muudatused, et saada Cenergiaklassi märk, mis on ka rahastaja nõue.
Sügisel tehakse projektimuudatused ja korraldatakse uus hange, et saaks ehitusega alustada kohe 2019
kevadel. Ehitus toimub ikka kahes järgus. Esimesena toimuvad ehitustööd A-tiivas ja seejärel B-tiivas.
Ühe tiiva ehitustööde aeg on 6-7 kuud.
Pakuti välja ka idee, et vana lasteaia hoone lammutada ja ehitada asemel kohe energiasäästlikum hoone
aga projekti rahastus on juba taotletud lasteaia rekonstrueerimiseks.
Hoolekogu palus edastada linnavalitsusele sõnum, et leida ehituse ajaks linnas vabalt seisvaid ruume,
mida saaks lasteaiale välja rentida, et vajadusel osad rühmad ümber paigutada. (ruumidele esitatavad
nõuded on, et peab olemas olema WC ja koht käte pesemiseks).
Hoolekogu palub, et ehitustegevus algaks kevadel võimalikult varakult ja selleks ajaks oleksid vajalikud
asenduspinnad ettevalmistatud.

2. 2017/2018. õppeaasta kokkuvõte
Koolieelse lasteasutuse seadus § 24 (3) ütleb, et hoolekogu: kuulab ära direktori aruande lasteasutuse
õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
§ 21 (4) ütleb, et direktor peab kord aastas esitama valla- või linnavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku
ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti
teatama kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse
tehtud ettekirjutustest.
Õppealajuhataja Helgi Vaher andis ülevaate 2017/2018. õppeaastast ja tegi ülevaate ka juba järgmise
õppeaasta eesmärkidest.
Uue õppeaasta tegevuskava koostamist alustati juba kevadel 2018.
Üks 2017/2018. õppeaasta eesmärk oli teha sisekoolitusi õpetajalt õpetajale. Kahjuks jõuti läbi viia ainult
3 sisekoolitust. Järgmisel õppeaastal loodetakse sisekoolituste arvu suurendada ja tegeleda
süstemaatilisemalt koolituste korraldamisega.

Iga õpetaja pidi osalema õppeaasta jooksul vähemalt ühes töörühmas. See eesmärk sai üsna edukalt
täidetud.
Väga edukas oli Innove koolitus – organisatsioonikultuuri muutmine uue õpikäsitluse rakendamine.
Projekt ületas kõiki ootusi.
Uuel õppeaastal soovitakse suurendada osalusjuhtimist ja kaasata rohkem õpetajaid ise initsiatiivi üles
näitama ja oma ideid välja pakkuma.
Väga tore projekt oli laste joonistuste näitus “Saue laste autoportreed”, kus iga laps joonistas pildi
iseendast ja kõik joonistused saadeti Eesti Ajaloomuuseumi arhiivi. See oli Saue lasteaia laste kingitus
Eestile.
Alustati kovisiooni ringide korraldamisega. (meetod, kus omavahelist toetust pakuvad üksteisega
võrdsed – sarnase töö tegijad või rolli kandjad). Tundus, et sellest oli õpetajatele kasu ja uuel aastal
soovitakse nendega jätkata.
Uuest õppeaastast saab Saue linn omale psühholoogi, kes hakkab töötama lasteaias ja koolis.
2017/2018 toimus kattuva tööaja juurutamine ja selle kaardistamine. Kaardistamine oli väga
töömahukas. Selgus, et enamikus rühmades on õpetajad kattuva tööaja omaks võtnud ja selle enda ja
laste kasuks tööle pannud. On mõned rühmad, kes ei kasuta kattuvat tööaega üldse või teevad seda
vähesel määral. Iga rühma õpetajad saavad ise vabalt otsustada, kuidas nad kattuvat tööaega kasutavad,
vastavalt rühma vajadustele. Kattuv tööaeg annab võimaluse töötada lastega väiksemates rühmades ja
teha tegevusi, mida üks õpetaja üksi kogu rühmaga teha ei saaks. Kattuva tööaja käivitamisel oli
õpetajatele kõige raskem ühise õppetegevuse planeerimine.
Motivatsioonisüsteemi väljatöötamine jäi 2017/2018. õppeaastal välja töötamata. Sellega loodetakse
tegeleda järgmisel õppeaastal.
2017/2018. õppeaasta üks eesmärk oli ka mentorite määramine igale uuele töötajale – teema jäi soiku.
Uuel õppeaastal proovitakse uuesti edasi minna.
Uuel õppeaastal planeeritakse õpetajatele õpitubasid digioskuste parandamiseks. Lasteaial olemas BeeBot-id ja Legotecnicu komplektid ning muid digivahendeid, mida kõik õpetajad võiksid osata kasutada.
2017/2018 toimus palju õppereise väljaspool Sauet. Ja selle üle on juhtkonnal väga hea meel. Kui
lapsevanematel on võimalust viia lapsi oma töökohta tutvuma oma tööga siis see on väga oodatud.
Samuti on lapsevanemad alati oodatud lasteaeda lastega põnevaid tegevusi tegema.
Õuesõpe on endiselt nõrk. Uuel õppeaastal soovitakse seda parandada.
2017/2018 eelarve täitmine oli tulude poole pealt 97% ja kulude poole pealt 96%
Juhtkond proovib parandada info liikumist uute lastevanematega
Hoolekogu kuulas ära õppeaasta tegevuskava

3. Laste arvu kinnitamine rühmades

Koolieelse lasteasutuse seadus § 7 (11) ütleb, et 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.
2018/2019. õppeaastal suurendatakse laste arvu järgmistes rühmades
A-5 kahe koha võrra (laste arv rühmas
A-6 ühe koha võrra (laste arv rühmas 21)
A-7 ühe koha võrra (laste arv rühmas 21)
B-5 ühe koha võrra (laste arv rühmas 21)
B-6 kahe koha võrra (laste arv rühmas 22)
D-1 ühe koha võrra (laste arv rühmas 22)
D-3 ühe koha võrra (laste arv rühmas 21)
Hoolekogu kinnitas laste arvu rühmades.

4. Osade liikmete kooli saatmine
Lõpurühmade hoolekogu esindajad lahkuvad hoolekogust.

5. Jooksvad küsimused
● Hoolekogu palub, et õpetajad täidaksid e-lasteaias rühmapäevikuid. Lapsevanemad on väga
huvitatud tagasisidest. Mõnele lapsevanemale on see ainuke koht, kust ta saab infot lapse päeva kohta.
● Saue lasteaed liitub juulist Eliis-i keskkonnaga (www.eliis.ee). Seni kasutuses olnud elasteaed.ee
keskkonda ei arendata enam edasi. Seoses sellega tuleb lapsevanematele teade uue keskkonnaga
liitumiseks. Praegu on peaaegu kõik lapsevanemad e-lasteaiaga liitunud.
● Direktorilt tuli ettepanek muuta koogipeo vormi. Hoolekogu arvas, et senine vorm töötab väga
hästi. Kuigi on üksikud rühmad, kus ei ole väga suurt initsiatiivi koogipeol osalemiseks. Arutelu käigus
sündis otsus, et uuest aastast võiks koogipeo nime muuta ümber kevadpeoks ning lisaks küpsetiste
müügile viia läbi töötubasid või muid tegevusi.
Hoolekogu tegi ettepaneku, et sügisesel lastevanemate koosolekul valib iga rühm esindaja, kes liitub
Kevadpeo töörühmaga. Töörühm kohtub jaanuaris, et koos läbi mõelda täpsemad tegevused, mis võiksid
kevadpeol aset leida.
●

Tähekeste rühma esindaja ütles kogu rühma nimel edasi tänusõnad Tähekeste rühma

õpetajatele, kes on suurepäraselt lasteaia kõige väiksemate lastega hakkama saanud ja rühma koos
tegutsema pannud.
● Hoolekogu palus lasteaial leida forograaf suurüritustele (Siim Kadak pakkus välja, et tal on
kontakte)
●

Hoolekogu esinaine Anu Alatsei tegi teatavaks, et soovib sügisest hoolekogu esinaise kohalt
tagasi astuda.

Koosoleku juhataja ja protokollija
Anu Alatsei

