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1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja koosolekute protokollija valimine 

 

KUULATI 

 

K. Mihailovit, kes tervitas osalejaid õppeaasta esimeses hoolekogus ja selgitas, et tuleb valida 

hoolekogu esimees, aseesimees ja protokollija.  

 

OTSUSTATI: 

 

Valida 

1.1 esimeheks Peeter Dedov 

1.2 aseesimeheks Riin Rebane  

1.3 protokollijaks Irena Lümat 

 

 

2. Tegevuskava kinnitamine 

 

KUULATI 

 

A.Kaptenit, kes andis ülevaate jooksva õppeaasta teemaprojektist „Õnneseene Vabariik“ ja selle 

raames juba toimunud  sündmustest. Ta rääkis, et traditsiooniliselt toimub Eesti Vabariigi aastapäeva 

puhul paraad koos viktoriiniga, mida sel aastal palutakse juhatama naiskodukaitse ja aastat kokkuvõtva 

sündmusena Õnneseene Vabariigi laulu- ja tantsupidu.  Viimase korraldamiseks on juba toimunud 

mõttekoda, kus leiti, et rahvariided ei ole otstarbekad, sest mais ei pruugi ilm võimaldada  üleriieteta 



esinemist. Otsustati, et kõige praktilisem on peakate, sest see on iga ilmaga näha. Valik langes puhvile. 

On küsitud ka esimesed pakkumised. Kavas on küsida ka lapsevanemate osalust, sest puhv jääb 

lapsele. 

 

ARUTELU 

 

H. Hansen avaldas arvamust, et tegelikult võiks vanemad osta puhvid ise ja lasteaia eelarvest 

toetatakse vähemkindlustatud lapsi. 

 

K. Mihailov rääkis, et rühmades on palju mitmeid uusi õpetajaid. Nendele on sisseelamiseks 

võimaldatud mentorprogramm, mida viib läbi Tartu Ülikoolis vastava ettevalmistuse saanud 

vanemõpetaja Eve Tiirik. Programm on olnud tulemusrikas. Teise teemana tõi ta välja õppealajuhataja 

Aigi Kapteni poolt läbi viidava sisekontrolli, mis keskendub selle, kui palju tegevusi õpilastega päevas 

läbi viiakse. Kui tegevusi on liiga palju, jääb lastele liiga vähe mänguaega. Viimastel aastatel on 

lasteaia koostöö vanematega olnud väga hea. Vanemad käivad sündmustel ja koosolekutel. On 

selgunud, et koolis tuleb murdepunkt. Lasteaias tehakse liiga palju ära. Kõigil sündmustel ja 

õppetegevustes on tugi kõrval. On soov saada kokku algkooli õpetajate ja õppealajuhatajaga, et 

arutada, kuidas olukorda parandada. 

 

OTSUSTATI 

 

2.1 Tegevuskava kinnitada 

2.2 Anda lapsevanematele teada puhvi maksumus ning pakkuda valikut osta ise või kasutada lasteaia 

osalust 2 euro piires. 

 

 

3. Õppekava kinnitamine 

 

KUULATI 

 

A. Kaptenit, kes selgitas millist tööd on õppekavade koostamisel tehtud. Kui eelmise õppekava 

koostamisel moodustati töörühmad õppe- ja kasvatustegevuste valdkondade kaupa, siis sel korral 

vanusegruppide kaupa. Uus õppekava sai lühem, lihtsam ja loogilisem. Lisandunud on digivahendite 

kasutamine. Eelmisest aastast on kaks õpetajat – Anu Juhanson ja Krista Õis vabatahtlikult tegelenud 

põrandarobotite kasutuselevõtuga lasteaias. Nad on koos õppealajuhatajaga osalenud projektis 

„Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“. Projekti tegevused lasteaias olid nii edukad, et projekti 

korraldajad on teinud ettepaneku hakata mentorlasteaiaks. 

 

OTSUSTATI 

 

3.1 Õppekava kinnitada 

 

 

4. Rühmade koosseisude kinnitamine 

 

KUULATI 

 

K. Mihailovit, kes andis ülevaate rühmade koosseisudest ja sügisest toimunud muutustest.  Ta selgitas, 

et vallale on tehtud taotlused sobitusrühmade loomiseks. Sobitusrühma vajaduse selgitab välja 



logopeed, kes märgates erivajadusega last, soovitab vanematel pöörduda nõustamiskomisjoni, kust 

tuleb soovitus sobitusrühma moodustamiseks.  

 

OTSUSTATI 

 

4.1 Rühmade koosseisud kinnitada 

 

 

5. Jooksvad küsimused 

 

KUULATI 

 

K. Mihailovit, kes nentis, et kõige huvipakkuvam teema on lasteaia toitlustamine, mida hiljuti on 

kajastatud ka ajakirjanduses. Ta küsis valla esindaja H. Hansenilt, kas on võimalik, et lasteaedades 

taastatakse eelmine toitlustamissüsteem. 

 

ARUTELU 

 

H. Hansen selgitas, et toitlustusettevõttega sõlmitud lepingust väljumine ei ole lihtne, sest viimane ei 

ole nõus tunnistama oma puudujääke. Ettevõttele on tehtud ettepanek lõpetada, et vältida kohut, aga 

siiani ei ole seda ettepanekut vastu võetud. 

 

L. Lippo andis ülevaate seni tehtust. 

 

H. Hansen lubas, et vald annab avaliku info paari nädala jooksul, kui ettevõtte esindajatega on kokku 

saadud. 

 

 

 

Kersti Mihailov Irena Lümat 

juhataja protokollija 

 


