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1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine  

OTSUSTATI:  

1.1 Valida hoolekogu esimeheks Ülev Sõukand 

1.2 Valida hoolekogu aseesimeheks Piret Jaani 

1.3 Valida hoolekogu esimese koosoleku protokollijaks Annika Albert-Aksjonov 

 

 

 2. 2015/2016 õppeaasta tegevuskava tutvustamine.  

Lasteaia direktor Kersti Mihailov tegi lühiülevaate lasteaia 2015/2016 õppeaasta 

tegevuskavast. Tegevuskava oli varasemalt hoolekogu liikmetele tutvumiseks laiali saadetud, 

seetõttu üksikasjalikku tutvustust ei toimunud. 

2.1 „Õnneseene“ kollektiivpuhkus on  planeeritud 01.06-14.07.2016 

2.2 Selle õppeaasta teemaks on „Õnneseened teevad ilma“. Igale rühmale on jagatud 

ilmastikuga seonduv nähtus, tegevused toimuvad sellega seotult. Emakeele päevaks on 

plaanis, et iga rühm annab välja oma ilmastikunähtuse põhjal tehtud e-raamatu, mis sisaldab 

ilmastikunähtuse üldist tutvustamist, pilte laste kunstitegevustest, luuletusi, jutte, 

ilmaennustusi, teaduskatsete tutvustamist jms rühma vabal valikul. E-raamatu väljaandmisele 

eelneb rühmaõpetajate koolitus. 

2.3  Käesoleval õppeaastal on lapsi lasteaias rohkem kui varasematel aastatel-199 last. Seoses 

laste arvu suurenemisega on suurenenud ka erivajaduse ja käitumishäiretega laste arv. 

Seetõttu on mõnedes rühmades sisekliima muutunud  keeruliseks. Juhtkonna poolt on väga 

oluline toetada rühmaõpetajaid raskete olukordade lahendamisel, vajadusel kaasatakse 

erialaspetsialiste väljapoolt lasteaeda: nt. Elva Linnavalitsuse lastekaitsespetsialist, 

„Rajaleidja“ nõustaja. 

Vaadeldakse lasteaia päeva, suhteid rühmas: laste vahel ning laste ja täiskasvanute vahel. 

Sõimerühmades on hetkel kõik kohad täis: Elvas 16 last, Peedul 12 last, rohkem lapsi ei ole 

võimalik juurde võtta. 

 

 



2.4 Jätkub töötajate koolitamine, hinnatakse töötajapõhist vajadust ja asutusepoolseid 

võimalusi. Üheks prioriteediks on erivajaduste ja käitumishäirete spetsiifilised koolitused. 

Võimalusel püütakse ära kasutada ühiskoolituste võimalusi. Kuna kahes koolieelikute rühmas 

on juba olemas interaktiivsed tahvlid ja neid soovitakse juurde saada, on vajalik õpetajate 

sellealane koolitus. Oluline on õpetaja abidele täiendkoolituste võimaldamine. 

2.5 Lasteaia tegemiste kalenderplaan on üleval ELIIS-programmis. 

OTSUSTATI kinnitada 2015/2016 tegevuskava.  

 

 

3. 2015 a. majandusaasta kokkuvõte.  
Majandusjuhataja Kaire Müür andis ülevaate 2015 aastal tehtud suurematest investeeringutest 

ja tulevikuplaanidest.  

3.1 Peedu õuealal valmis õuesõppepaviljon, mille ehtuseks saadi 8500 eurot toetust EAS-i 

regionaalsete investeeringute toetuste andmise programmist.  

3.2 Samuti saadi toetust HITSA-st (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) robootikavahendite 

ostmiseks robootikaringi tarbeks.  

3.3 Investeeringurahadest valmis Elva õueala välilava, on tehtud haljastust Peedu õuealal, 

remonditud Elva maja sissepääsusid, paigaldatud tuletõrjesignalisatsioon Elva maja 0-

korrusele, mõlema maja õuealadele on paigaldatud mängumajad, rühmades on olemas 

rühmasisesed telefonid. Vastavalt Elva linna investeeringukavale on Õnneseene õuealade 

rekonstrueerimise plaan enam-vähem täidetud. 

3.4 Järgmise aasta plaanid: tänu Veiko Haani eestvedamisele on plaanis rekonstrueerida Elva 

maja õueala kõrval paiknev väike staadion, mis kaetakse kasutatud kunstmuruga. 

Infotehnoloogiatarvikute ostmine toimub vastavalt vajadusele. Jätkub ELIIS programmi 

kasutamine. 

3.5 Hoolekogu liige A.Johanson tutvustas Elva Linnavalitsuse plaani teha linnahaljastuse-

alast koostööd Luua Metsakooliga. HOOLEKOGU LEIDIS, et ka lasteaed võiks võimalusel 

sellest koostööst osa saada. 

3.6 Peedu „Pääsulindude“ esindaja K.Ariva edastas lapsevanema mure: pärast väikese maja 

sulgemist on Peedu õuealal väga vähese valgustuse tõttu keeruline liikuda. 

HOOLEKOGU ETTEPANEK: paigaldada liikumisanduriga suurem prožektor suure maja 

katuse külge, mis valgustaks hoovi laiemalt. 

 

4. Lasteaia osalustasu muutusest teavitamine.  

Abilinnapea Marika Saar andis teada muutusest lasteaia osalustasu maksmisel. Vastavalt Elva 

linnavolikogu otsusele tuleb varasema 10 kuu asemel nüüd tasuda lastaia osalustasu 12 kuu 

eest. HOOLEKOGU LEIDIS, et oleks olnud korrektne enne otsuse vastuvõtmist anda rohkem 

selgitusi ja lapsevanemaid informeerida muudatuse põhjuste kohta. Äärmiselt oluline on 

lapsevanemate informeerimine antud hetkel. Kasutada tuleks erinevaid infokanaleid- Elva 

Postipoiss, lasteaia koduleht, ELIIS.  

 

5. Huviringid.  
Huviringide tegevusest andis ülevaate Aigi Kapten. 

5.1 Teadusring „Kolm põrsakest“ sai uue juhendaja-K.Pastarus, kelle tulekuga on ära 

langenud ka laste turvalisuse ja info edastamise probleem. 

5.2 Lasteaia poolt pakutavad huviringid on sellel õppeaastal:  

- lauluring-õpetaja T.Viks valib lapsed ringis osalema 

- robootika-koolieelikutele 

- inglise keel- osalevad rühmaõpetajate poolt valitud lapsed, rühm on valitud 

- rütmika-ja tantsimine-kõikide rühmade tunniplaanis 



5.3 Jätkuvalt on probleem huviringidega, kus lapsed liiguvad rühmaruumidest  väljapoole (nt 

jalgpall, võimlemine). Nii eelmine kui käesolev hoolekogu leidsid, et lapse huviringis käimine 

peab olema lapsevanema ja treeneri/juhendaja koostöö. Et lapsed ei oleks enne ringi omapead, 

on otsustatud, et treener/juhendaja läheb enne trenni rühmadest läbi ja võtab lapsed kaasa. 

Väljastpoolt lasteaeda tulevad lapsed peavad koos lapsevanemaga ringijuhendaja ära ootama, 

saali lubatakse 10 minutit enne huviringi algust. Ringi lõppedes on lapsevanema kohus laps 

treenerilt/juhendajalt üle võtta. Vaid erandjuhtudel(üksikud korrad) võib lapsevanem sõlmida 

rühma õpetajaga erikokkuleppe. 

Samuti on otsustatud, et teadusringis ja jalgpalliringis käivad lapsed võivad oma riided jätta 

rühmaruumidesse. 

Üldine soovitus lasteaia õpetajatelt ja juhtkonnalt tasuliste huviringide osas on: püüdke last 

mitte üle koormata, laps vajab ka lihtsalt mängu- ja perega koosolemise aega. 

5.4  Teatrietendused on sellel õppeaastal valitud teatrilt „Sõber“. 

 

6. Muud küsimused 

6.1 Kersti Mihailov, Aigi Kapten tundsid huvi, kas hoolekogu liikmed on märganud  

rühmaõpetajate-poolset survet õhtuse laste kojuviimise aja osas. „Trikimeistrites“ on 

täheldatud teatud õpetajate-poolset survet, teiste rühmade osas olulisi probleeme selles vallas 

ei ole esinenud. 

6.2 Hoolekogu liige Monika Peetsmann rääkis rühmasisesest kiusamisest „Naerupõnnide“ 

rühmas ja pakkus omapoolset kaasabi  lasteaiavälise spetsialisti kaasamiseks Rajaleidja 

programmist, et aidata rühmaõpetajatel probleemi lahendada. 

6.3 „Pääsulindude“ rühma esinadaja K.Ariva vahendas lapsevanema küsimuse: kas jõulupakid 

peavad olema ühised? Kas paki sisu võiks olla midagi muud kui „Kalevi“ kommid? 

OTSUSTATI: esialgu jäävad jõulupakid antud kujul 

6.4 Pääsulindude“ rühma esinadaja K.Ariva vahendas lapsevanema küsimuse: kas  rühmade 

pildistamises võiks tulla muutusi? Jätta ära traditsioonilised portreepildid? Pildistada lapsi 

tegevuses? Kas võiks vahetada teenuse pakkujat? 

Selleaastaste piltide kvaliteedi kohta on olnud kuulda palju nurinat. 

OTSUSTATI: klassikalised portreepildid võiksid ikka jääda, mõelda võiks uuenduste peale. 

Teenuse pakkuja võiks leida kohalike tegijate hulgast, oluline, et pildistamiseks oleks sobival 

hulgal aega. 

6.5 Aigi Kapten tõstatas arutelu lasteaia Facebooki lehekülje teemal. Igal rühmal on võimalus 

oma tegemisi leheküljel kajastada, igas rühmas on olemas administraator, kellel on juurdepääs 

info lisamiseks. OTSUSTATI  heaks kiita lehekülje olemasolu. 

6.6 „Tervisjütside“ rühma esindaja Eeva Adamson: Mis saab siis, kui üks rühma õpetajatest 

jääb 

1.märtsist 2016 rasedus- ja sünnituspuhkusele. Vastas K.Mihailov: plaanis on lähiajal välja 

kuulutada  rühmaõpetaja konkurss.  

6.7 Trikimeistrite rühma esindaja Maire Tsoop: rühmas on 5 last, kes vanuseliselt-ealiselt ei 

lähe 2 aasta pärast koos teistega kooli.Mis nendest lastest saab? Vastas K.Mihailov: 

probleemile otsitakse lahendust.  

6.8  Aigi Kapten-Jõuluvana tulek rühma. HOOLEKOGU poolt kiideti heaks otsus, et igast 

rühmast valitakse üks esindaja, kes on Jõuluvanaks mõnes teises rühmas. 

 

Järgmine koosolek toimub 14.01.2016 kell 18.00,  üheks teemaks arengukava arutelu. 

 

 

Kersti Mihailov     Annika Albert-Aksjonov 

 


