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1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
OTSUSTATI:
1.1 Valida hoolekogu esimeheks Külli Pirksaar
1.2 Valida hoolekogu aseesimeheks Aivo Johanson
1.3 Valida hoolekogu koosolekute protokollijaks Irena Lümat
2.

2014 majandusaasta kokkuvõte.

Majandusjuhataja Kaire Müür andis ülevaate 2014 aastal tehtud suurematest investeeringutest
ja uutest plaanidest.
a. Tehnika: Vahetati välja pesumasinad, Peedul nõudepesumasinad. Köök sai saumikseri.
b. Mööbel: uued kirjutuslaud said Aigi Kapten ja Peedu maja logopeed. Nooremate
rühmade garderoobi toodi väikesed pingid, et enne õue minekut neil istudes rahulikult
oodata.
c. Õueala: Kaja 4 õuealal lisandus karusell ja pesakiik. Kiikude alla paigaldati matid.
Peedu õu sai samuti pesakiige ja tehti uus ohutum trepp sõimerühma tarbeks.
d. Suurem remont suvel tehti Kaja 4 saalis ja Peedul Pähklipurejate rühmas.
e. Arvutivõrk: arvutite uuendamine on pikem protsess, osad said sel aastal juba uuendatud,
plaan on parandada ka internetilevi.

Mänguasjade ja õppevahendite jaoks on arvestatud 3€ iga lapse kohta rühma eelarvesse, selle
sihipärase kasutamise otsustavad rühmaõpetajad.
15. septembriks sai esitatud rahataotlus Peedu õueala renoveerimiseks (ministaadion ja
õuesõppe paviljon). Tegemist on EASi Regionaalsete investeeringute toetuste andmise
programmiga ja taotluse kokkupanekut alustati juba 2014 Jaanuaris Mare Tamme
eestvedamisel. Suur töö sai tehtud. Suureks abiks oli Elva linnavalitsus, kes andis nõusoleku
taotlemiseks ja aitas hinnata Peedu õue pinnase sobilikkust staadioni ehituseks. Läbirääkimisi
peeti ehitajatega, kes esitasid omapoolsed pakkumised. Ka Maavalitsuse komisjon käis
olukorda kohapeal hindamas. Rahataotluste otsustusperiood on 2 kuud, seejärel selguvad
tulemused.
Juhul kui rahastust ei tule, siis liigutakse edasi vastavalt arenguplaanile ja varjualused
mõlemale õuele soetatakse investeeringute eelarvest.
3. 2013/2014 õppeaasta töö kokkuvõte.
Kuna eelmise õppeaasta töö kokkuvõte oli eelnevalt hoolekogu liikmetele tutvumiseks laiali
saadetud, siis kohapeal seda pikemalt tutvustada polnud vaja.
Tekkinud küsimused: Mürkarude rühma esindaja tundis huvi, miks nende rühmal puudus laste
rahulolugraafikul võrdlev tulp.
Vastas õppealajuhataja Aigi Kapten: Mürkarud olid 2 aastat tagasi veel liiga noored, laste
rahulolu hakkame küsitlema alates 4 eluaastast.
OTSUSTATI:
Kinnitada üksmeelselt 2013/2014 õppeaasta töö kokkuvõte üldhinnanguga „väga hea”.
4. Uue 2014/2015 õppeaasta projekti tutvustus.
Õppealajuhataja Aigi Kapten tutvustas õppekava muudatusi ja uut projekti „Vihmaussist
sajajalgseni“ (Õppekava oli eelnevalt tutvumiseks ka laiali saadetud). Õppekava on vaja igal
aastal täiendada, sest laste arv, vanused, rühma liigid (lisati sobitusrühma töö korraldus), õ-a
eesmärgid, saalitegevuse ajakava, kalenderplaan ning lahtiste tegevuste läbiviimise formaat
muutuvad. Sel õppeaastal on lahtiste tegevustena kolleegidele ja kõikidele rühmadele
plaanis etendada näitemängud, mille nimitegelasteks on rühmade endi poolt valitud
selgrootud loomad. Kõik näitemängud on plaanis üles filmida, et hiljem saaks ka
lapsevanemad neid näha.
Õppekavasse sai lisatud eelmisel aastal välja töötatud lastevanemate rahulolu küsimustik.
Kas sel õppeaastal saavad toimuma kõik traditsioonilised üritused.
Elva maja kevadpidu koos emadepäeva üritusega peetakse 14. mail kell 16.30 – 18.00
Õnneseene Elva maja õuealal. Peedu majad on otsustanud korraldada projekti lõpetava
üritusena teaduspäeva, mis toimub 5. juunil Peedu maja õuealal ja lähiümbruses.
Direktor Kersti Mihailov nentis, et laste arvude osas on mõnes rühmas varu, aga pole leitud
sobivaid lapsi.
Õnneseene lasteaed liitus e-lasteaiaga ELIIS (www.eliis.ee) alates novembrist. Esialgu on 3
kuud prooviperioodi, jaanuaris on plaan seda keskkonda ka lastevanematele tutvustada.

Peamine ootus uuele keskkonnale on infovahetuse parandamine, kuna see võimaldab
operatiivsemat suhtlust nii kahe maja vahel kui ka lastevanemate ja õpetajate vahel.
OTSUSTATI:
a. Kinnitada 2014-2015.õa tegevuskava, sh rühmade kooseisud
b. Anda heakskiit uuendatud ja täiendatud õppekavale
5. Tähtsad küsimused (Kolm Põrsakest juhendamine, lastevanemate rahulolu küsitluse
sagedus, kodulehe kajastused).
5.1 Lastevanemate rahulolu küsitlus
Kuna eelmine aasta läks rahuloluküsitlus väga hästi, siis sel aastal nii põhjalikult tegema ei
hakka. Võib mõelda lihtsama mooduse, kuidas lapsevanem oma hinnangut ja ettepanekuid
edastada saaks. Võib-olla sobib selleks keskkond ELIIS.
OTSUSTATI:
Sel õppeaastal tavapärast lastevanemate rahulolu küsitlust läbi ei vii ja edaspidi uuritakse
põhjalikumalt lastevanemate rahulolu üle aasta.
5.2 Huviringid
A.Kapten rääkis murest seoses teadusringiga „Kolm põrsakest“, kus noorukesel juhendajal
tuleb tööd teha hulga lastega. Mis saab kui juhtub mõni õnnetus? Lahenduseks pakuti, et
mõni lapsevanem võiks osaleda ringi juures ja aidata nii tagada laste turvalisust.
Keeruline on olukord ka nende huviringidega, kus lapsed liiguvad lasteaia ruumidest
väljapoole (nt jalgpall), sest treener ei pruugi õigeks ajaks jõuda neid vastu võtma. Lapsed
on seetõttu teatud aja omapäi. Ka siin oleks lahenduseks lastevanemate poolne abi laste
valvamisel ja transportimisel.
Ühiselt tõdeti, et huviringid ja laste huviringidesse jõudmine ei ole ja pea ka olema lasteaia
vastutada. Vaja on parandada koostööd treeneri ja lastevanemate vahel.
5.3 Uue kujundusega koduleht
Õpetaja Anu Juhansoni poolt on tehtud kodulehe uus kujundus, nüüd peaks olema ülesehitus
lihtsam ja info kergemini ülesleitav. Igasugune tagasiside on teretulnud.
5.4 Muud küsimused
Küsimus Peedult: Kuidas on lahendatud õpetajate asendamine haigestumiste korral?
Vastab K.Mihailov: Meil on olemas kokkulepe Moonika Sulega, kes on nõus vajadusel
õpetajaid asendama.
Lisaks arutleti pildistamise teemal ja laste õuealalt väljas käimise teemal.
OTSUSTATI:
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 20. jaanuar kl 18.00 ja üheks teemaks on e-keskkond
ELIIS

Aigi Kapten

Külli Pirksaar

