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Hoolekogu töökorra tutvustamine – direktor ja hoolekogu esimees
2017/2018 õppeaasta tegevuskava tutvustamine – õppealajuhataja
Ülevaade muutustest Saue valla allasutusena jätkamisel –direktor
Esialgne info lasteaia rekonstrueerimise kohta – direktor
Info liikumine lasteaia ja vanemate vahel, tähelepanekud ja ettepanekud – direktor
Uutmoodi jõulud lasteaias – õppealajuhataja
Muud küsimused

Toimus hoolekogu liikmete tutvustusring ning koosolekute protokollija kokku leppimine.
Otsustati: Hoolekogu koosolekute protokollija 2017/2018 õppeaastal on Elina Siimon.
1. Hoolekogu töökorra tutvustamine
Direktor tutvustas hoolekogu liikmetele nende kohustusi, vastutust ja töökorda, mis on sätestatud
koolieelse lasteasutuse seaduse §-s 24. Hoolekogu liikmetel küsimusi ei olnud.
Link seadusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017037
2. 2017/2018 õppeaasta tegevuskava tutvustamine
Õppealajuhataja tutvustas tegevuskava:
2017/2018 on tegevuskava esimest korda uues vormis. Tegevuskava on jaotatud sisehindamise
valdkondadeks, iga valdkonna alla on kirjeldatud tegevused kalendaarselt.
Lasteaia tegevuskava alusel koostas iga rühm oma tegevuskava, milles sisalduvad ülemajalised
tegevused peavad sobituma rühmade tegevustega.
Teist aastat rakendatakse lasteaias kattuvat tööaega (esimesel aastal kasutati osaliselt). See
tähendab, et päevasel ajal on rühmas kolm õpetajat/abiõpetajat. Kattuv aeg on rühmade lõikes
erinev. Sõltub väga paljudest erinevatest aspektidest ja õppetegevuste sisust.
Eesmärk on täidetud kui õppetegevus on sisukam, rühmas on tagatud rahu, vaikus ja hea kliima ning
lapsed arenevad ootuspäraselt. Eesmärgi täitmist hindavad rühma õpetajad ise ning lisaks käib ka
õppealajuhataja vaatluseid tegemas.

Direktor: Õpetajad ise hindavad, et kattuv tööaeg on tulnud kasuks. Nad saavad pühendunumalt ja
keskendunumalt tegeleda. Õpetajad viivad lapsi ka grupiti tegevusi tegema.
Liisa Ojapõld õpetajate esindajana toetab kattuva tööaja kasutamist.
Aasta tegevuskavaga saab tutvuda e-lasteaias: https://www.elasteaed.ee/files.
3. Ülevaade muutustest Saue valla allasutusena jätkamisel
Direktori ülevaade:
Saue vallas on kokku 10 lasteaeda, direktori vahetuks juhiks on vallavanem. Eeldatavalt hakatakse
ühtlustama dokumendihaldust, palkasid, töökorraldust. Kasutusele võetakse hariduse infosüsteem
ARNO. Tegemist on haldussüsteemiga, kus hakatakse haldama lasteaia järjekordi.
Vanem saab valida, millisesse valla 10-st lasteaiast ta oma lapse järjekorda paneb. Täpsemat infot,
kuidas tegevused ja korraldused toimima hakkavad, direktor jagada veel ei oska.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
4. Lasteaia rekonstrueerimine
Direktori ülevaade:
Planeeritud lasteaia rekonstrueerimine on suur ettevõtmine. Renoveerimine toimub A ja B tiivas,
uuendatakse välisfassaadi, kogu majas uuendatakse elektri- ja ventilatsioonisüsteemi. Projekti
eesmärgiks on muuta hoone energiasäästlikumaks. Rahastus tuleb osaliselt Keskkonna
Investreeringute Keskuse projektivahenditest. Raha kasutamise tähtaeg 2019.
Hetkel käib projekteerimine, projekteerijaks P.P.Projekt, kontaktisik Ando Liiv. Projekt valmib
veebruaris, seejärel kuulutatakse välja ehitushange. Tööd on planeeritud 2018 suvesse. Milline saab
olema töökorraldus, lastehoid, seda ei ole veel planeeritud ja välja töötatud. Ette võib tulla
ootamatusi.
Hoolekogu liikmetel on lasteaia juhtidele soovitus, et kui algab ümberkorralduste planeerimine, siis
rääkida ka hoolekoguga, ehk on vanematel häid ettepanekuid ning võimalus kuidagi kaasa aidata.
5. Info liikumine lasteaia ja vanemate vahel, tähelepanekud ja ettepanekud
Hoolekogu esinaine: Koduleht muutus alates 01.09.2017. Ühelt vanemalt on tulnud kriitilist
tagasisidet kodulehe ülesehituse kohta.
Direktor: Koduleht on suunatud eelkõige vanematele, kelle laps veel lasteaias ei käi. Ülesehitus püüti
teha võimalikult lihtne, et lasteaiaga veel mitte kokku puutunud vanemad info võimalikult lihtsalt
üles leiaksid. Juba lasteaias käivate laste vanematele on mõeldud e-lasteaed. Rühma lastevanemate
suhtluskanali lepivad iga rühma vanemad omavahel kokku.
Küsimus hoolekogu liikmelt selle kohta, et huviringide info puudub kodulehel.
Õppealajuhataja: huviringide info pandi kodulehele oktoobris kuna varem ei teatud kõikide ringide
toimumise aegu. Nüüdseks peaks info kodulehel üleval olema.
Arutati hoolekogu omavahelise suhtlemise ning meililisti haldamise teemal.
Otsustati: hoolekogu omavaheline suhtlemine toimub edasi gmaili listi ja keskkonna kaudu. Meililisti
haldajaks jääb Katrin Arvola.

Hoolekogu liige tuletas meelde kevadist vestlust info jagamise kohta. Palve lasteaia juhtidele, et
lastevanematele saadetav info ei tohiks olla ähvardavas toonis nagu see oli kevadel, kui suverühma
puudumise kohta vanematelt arstitõendit nõuti.
Ühtlasi andis hoolekogu liige tagasisidet, et selle aasta jõuluaja töökorraldust puudutav teade oli väga
kena.
Direktor: Jõuluaja töökorralduses osas tänu lastevanematele, et kõik on andnud kiirelt tagasiside.
8.detsembril toimub kõikidele lasteaia õpetajatele jõulupidu. Palun lapsed viia ära hiljemalt 18.00.
Otsustati: Iga hoolekogu esindaja vastutab oma rühmas, et kõik lapsed saaks hoitud. Kõik hoolekogu
liikmed saadavad oma rühma lastevanematele teate laiali.
6. Jõulupeo uus korraldus
Direktori põhjendus uue formaadi osas:
Teema algas eelmise aasta jõulupeo järgselt, kui õpetajad tegid peost kokkuvõtteid ning küsisid ka
lastelt tagasisidet. Lasteaia õpetajad ja juhtkond otsustasid uue korralduse kasuks lastest lähtuvalt.
Oluline on, et jõulupidu saadaks rahulikkus, see oleks lastele nautimiseks. Seni on jõulupeod
toimunud õhtuti, nagu konveieril, lapsed on selleks ajaks väsinud. Sel korral valmistavad lapsed ette
kava ja esinevad jõuluvanale. Jõuluvana ootab neid jõulumaal. Vanemad saavad lapse arengut
vaadata kevadpidudel. Täiendavalt võib iga rühm teha oma rühmas jõuluistumise või ka kusagil mujal
väljaspool lasteaeda. Ka teistes lähiriikides on sarnane formaat kasutusel.
Hoolekogu liikmete tagasiside:
Lasteaed informeeris vanemaid halvasti. Enamik õpetajaid ütles lastevanematele ainult, et tuli otsus,
et jõulupidu on sel aastal ilma vanemateta. Õpetajad oleksid võinud selgitada samamoodi nagu
hoolekogule selgitati. Õpetajad on rühmades erinevad ja osad ei ole nõus õhtul rühmas teist üritust
tegema. Kusagil mujal ei taha vanemad üritust teha.
Õpetajate esindaja: teise ürituse võib teha ka õpetaja tööajal ehk näiteks ajavahemikul 17.00-18.00.
Hoolekogu liikme seisukoht: lastele peab võimaldama saada esinemiskogemust. Praegu on kaks
üritust: jõulupidu ja kevadpidu. Kui jõulupidu ära võtta, jääb ainult üks esinemisvõimalus.
Lasteaia esindajad: lapsed saavad esineda lisaks jõulu- ja kevadpeole ka erinevatel üritustel teistele
lastele. Iga tähtpäeva puhul on saalis mängupeod. Samuti ei jää ära jõulupeo esinemised. Need
tehakse vanemate asemel jõuluvanale.
Hoolekogu liikmete soovitus: Õpetajad peaksid rühmapäevikusse täpsemalt lahti kirjutama, et mida
tehakse. Ka esinemised nende ürituste raames. Lastevanemad ei tea nendest esinemisvõimalustest
midagi.
Pikk arutelu uue korralduse teemal.
Hoolekogu liige: kuidas viia sõnum jõulupidude kohta lapsevanemateni sellistes rühmades, kus osad
on uue korraldusega nõus, osad mitte.
Sõnum lasteaia juhtidelt: pidu tuleb, aga ainult lastele, nad õpivad etteasteid, esinevad, aga teevad
seda päevasel ja jõulumaal, kus jõuluvana juba ootab. Jõule ei varastata ära�.
Hoolekogu teeb ettepaneku, et lasteaia juhid teevad järgmisel hoolekogu koosolekul tagasiside
õpetajate ja lastevanemate seisukohtadest.

Hoolekogu liikmete teemapüstitus jõulupakkide osas.
Kas lasteaed ei saaks teha jõulupakke kõikidele lastele ühtemoodi. Varasematel aegadel on seda
tehtud. Kui lapsed käivad erinevates rühmades, tekib kodus probleem, et nad saavad erinevaid
kingitusi.
Direktor ja õppealajuhataja: lasteaed ei saa pakke teha. Varasematel aastatel toimus laste toiduraha
kogumine teistel alustel (esimese puudutud päeva eest pidi tasu maksma). Selle arvelt tehti
jõulupakid lastele. Toitlustuse sisseostmisega kadus see võimalus ära. Lisaks ei saa lasteaed koguda
vanematelt raha.
Hoolekogu liikmete teemapüstitus päkapikkude käimise osas. Päkapikud käivad erinevates rühmades
erinevalt, on sama probleem, mis jõulupakkidega, et ühe pere lastel erinevates rühmades erinev
kohtlemine.
Arutelu päkapikkude käimise sageduse, kingituste osas. Iga päev, iga nädal, kas mingi asi või mingi kiri
või õpetajad pakuvad mingi mängu vms. Eesmärk, et võiks olla üle lasteaia sarnane, et mitu korda
käib.
Siim Kadak’u ettepanek: lõpetada järgmisest aastast päkapikkude käimine ära.
Lepiti kokku, et kuna jõuluaeg on nii lastele kui õpetajatele põnev aeg, siis võiksid õpetajad jätta
päkapikkude poolt kirjakesi või nuputamis- ja värvimisülesandeid, mis ei ole kallid, aga pakuvad
lastele huvi. Näiteks päkapikk jätab sussi sisse kirja, et lapsed joonistaksid talle pildi jne.
Otsustati:
● hoolekogu liikmed annavad õpetajatele edasi koosolekul tekkinud ideid päkapiku
sussikingituste jaoks, mis on põnevad ja ei ole võibolla ka kallid;
● päkapikkude käimine või mitte käimine lasteaias võetakse arutusele 2018 aastal ning otsus
tehakse enne järgmisi jõule.

7. Muud küsimused
Lapsevanemad on tõstatanud valverühma teema. Probleemiks, et valverühm toimub saalis, kus on
pime, põrandal ei ole vaipa, mänguasju on vähe, ei ole laudu, kus saaks joonistada.
Direktor ja õppealajuhataja: valverühma saali koondamise eesmärk oli, et õpetaja ei pea olema üksi
lastega eraldi oma tiivas. Eelkõige põhjuseks turvalisus, kui õpetajaga peaks midagi juhtuma.
Hoolekogult ettepanek: saali viia rohkem mänguasju, et oleks võimalik tegeleda erinevate asjadega.
Lauad saavad õpetajad tekitada saalis olevatest pinkidest.
Õpetajate esindaja sõnul võiks vanemad rohkem õpetajatega suhelda ning teha õpetajatega
kokkulepe, et kui jõuad enne 18.00, siis õpetaja ei vii last valverühma ja koristab näiteks koos lapsega
vms. Praegu on sagedased olukorrad, kus õpetaja paneb lapse asjad kokku, et ta valverühma viia ja
siis just jõuab vanem järele.
Hoolekogu esinaine: Tõrukeste rühma ette trepi juurde võiks panna käsipuu, sest lapsed kukuvad.
Direktor: räägime Linnavarahaldusega.

Hoolekogu liikmed: Kas võiks panna välisuste juurde jalapuhastuse harjad?
Õppealajuhataja: kunagi harjad pandi, kuid lapsed kukkusid nende otsa. Küll aga saame panna uste
taha tavalised harjad, millega jalanõusid pühkida.
Hoolekogu liikmed: Huviringidesse laste viimine. Kes peaks lapsed viima huviringi? Kas lasteaed?
Vanemad?
Direktor ja õppealajuhataja: Selle peavad omavahel kokku leppima huviringi juhendaja ja
lapsevanem. Kuna üle maja laste kokku huviringi ruumi viimine võtab väga palju aega, siis on
lahendatud, et lapsevanemad ise viivad huviringi. Huviringidesse laste viimine ei ole lasteaia kohustus
ning õpetajad ei saa ka rühmast teiste laste juurest ära minna.
Hoolekogu liige: Kas vanemad võivad anda lasteaia viimase rühma lapsele volituse liikuda huviringist
rühma iseseisvalt?
Õppealajuhataja: lasteaed ei võta seda volitust vastu. Lapsel võib väga väikesest häirijast tekkida
mõte liikuda kusagile mujale kui huviringi või tagasi rühma. Õppealajuhatajal on olnud selliseid
näiteid.
Hoolekogu liige: Kas laste poistekoori viimist ei saa keegi lasteaiast korraldada? Poistekoori dirigendi
sõnul ei ole lasteaed nende ettepanekule vastanud.
Direktor ja õppealajuhataja: kohtusime poistekoori dirigendiga ning kohtumisel jäi kokkulepe, et
dirigent annab meile teada osalevate laste arvu ning arutame edasi teemal kas lasteaiast on võimalik
palgata keegi lapsi viima. Muusikakooli inimesed meiega uuesti ühendust ei võtnud ning kooriproovid
on käivitunud ilma meie abita.
Hoolekogu liige: kas lapsi võiks saata õpetaja või abiõpetaja?
Direktor: tööajal mitte, aga lasteaed ei keela õpetajal või abiõpetajal väljaspool tööaega teha lisatööd
ehk näiteks viia poisse laulma.
Hoolekogu liige: kuidas kasutatakse koogimüügist saadud raha?
Direktor ja õppealajuhataja: kevadise koogimüügi raha saab kasutada iga rühm iseseisvalt. Raha
läheb lasteaia arvelduskontole ja iga rühm saab selle eest osta mida rühm soovib. Sularahas maksta
ei saa, peab olema müüja kes annab ostule arve.
Hoolekogu liige: kas müügirahast ei võiks osta kogu lasteaia jaoks midagi vajalikku?
Direktor ja õppealajuhataja: varasematel aastatel see nii oli (näiteks puust rong on koogimüügi raha
eest ostetud). Sel aastal prooviti uutmoodi ning tulu oli palju suurem.
Hoolekogu liige: kas rühma jõuluehete tegemiseks peaks vahendite ostmiseks küsima vanemate abi
või on ka lasteaial vahendeid?
Direktor ja õppealajuhataja: lasteaia eelarves on olemas õppevahendite raha, mida saab kasutada ka
näiteks jõuluehete tegemiseks vajalike asjade ostmiseks.
Tähekese rühma esindaja kiidab Tähekese rühma õpetajaid, kes on tublid, tegelevad lastega,
pildistavad laste tegevust, kirjeldavad rühmapäevikus laste tegemisi ja kommenteerivad neid.
Hoolekogu liige: väikeste laste mänguväljaku mänguasjad on tagasihoidlikud (kehvad). Pole näiteks
kiike.
Direktor: pesakiik on tellitud, kuna tuleb renoveerimine, ei panda seda praegu üles.

Hoolekogu liikmed: valgustus on territooriumil halb. Pandi küll üks lamp juurde, aga õu on ikkagi
pime.
Otsustati: hoolekogu saadab vallavalitsusele kirja ja teeb ettepaneku valgustuse parandamiseks. Kirja
koostab Siim Kadak.
Hoolekogu liikme tähelepanek ja palve lastevanematele: huviringidest liikumisel ei tohi lapsed
koridoris joosta. See on ebaturvaline ja ohtlik teistele lastele/vanematele.
Otsustati: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 17.01.2018 kell 17.30.
Hoolekogu otsustas:
1. hoolekogu koosolekute protokollija 2017/2018 õppeaastal on Elina Siimon
2. hoolekogu omavaheline suhtlemine toimub edasi gmaili listi ja keskkonna kaudu. Meililisti
haldajaks jääb Katrin Arvola
3. iga hoolekogu esindaja vastutab oma rühmas, et kõik lapsed saaks õpetajate jõulupeo
õhtul 08. detsembril alates 18:00 hoitud. Kõik hoolekogu liikmed saadavad oma rühma
lastevanematele teate laiali
4. hoolekogu liikmed annavad õpetajatele edasi koosolekul tekkinud ideid päkapiku
sussikingituste jaoks, mis on põnevad ja ei ole võibolla ka kallid
5. päkapikkude käimine või mitte käimine lasteaias võetakse arutusele 2018 aastal ning otsus
tehakse enne järgmisi jõule
6. hoolekogu saadab vallavalitsusele kirja ja teeb ettepaneku lasteaia territooriumi
valgustuse parandamiseks. Kirja koostab Siim Kadak
7. Järgmine hoolekogu koosolek toimub 17.01.2018 kell 17.30
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