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PÄEVAKORD: 

 

1. 2012-2013 õa töö kokkuvõte 

2. Sisehindamise tulemusnäitajad 2010-2013 kinnitamine 

3. Aasta tegevuskava 2013-2014 kinnitamine 

4. Õppekava muudatused ja täiendused kinnitamine 2013-2014 õ-a 

5.  Rühmade nimekirjade kinnitamine, arvuline koosseis ja rühmade nimetused näete aasta 

tegevuskavast. 

6. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja koosolekute protokollija valimine. 

 

1. 2012-2013 õppeaasta töö kokkuvõte 

 

KUULATI 

 

A. Kaptenit, kes nentis, et eelmise õppeaaasta kokkuvõte on laiali saadetud (materjal lisatud). Sellele 

on lisatud diagramm. Samuti on täiendavalt valitud lasteaia terviseedendajad, kelleks on Ave Koort ja 

Külli Kivisalu. 

 

 

2. Sisehindamise tulemusnäitajad 2010-2013 kinnitamine 

 

KUULATI 

 

Kaptenit, kes selgitas, et tulemusnäitajad esitatakse kolme aasta kokkuvõttes (dokument lisatud). 

Tulemusnäitajaid hinnatakse lisaks lapsevanemate rahulolu hindamisele. Ta selgitas, et 

tulemusnäitajate kogumise algus oli lasteaia jaoks ootamatu. Seetõttu on esimesel aastal osa näitajaid 

puudu. Järgmiseks aastaks on plaanis tulemusnäitajate mahtu vähendada. Haridus- ja 

teadusministeerium annab küll ette mõõdikud, aga lasteaiad võivad ise otsustada, milliseid andmeid 

esitada. See on hea, sest õpetajad kurdavad paberimajanduse hulga üle. Samas on tulemusnäitajad 

arengukava koostamisel oluliseks materjaliks ja nende jätkuv kogumine seega vajalik. Ta tutvustas 

tulemusnäitajate erinevaid valdkondi ja tõi välja esiletõstmist väärivad tulemused valdkondade lõikes. 

Samuti näitajad, mida soovitakse parandada. 

ARUTELU 

 



G. Üpler avaldas arvamust, et pabermajanduse rohkus oli märgatav ka rühma tegevustes, oli näha, et 

õpetajad on surve all ja see kandus edasi ka lastele. 

 

A. Juhanson küsis, kas on teada, mis on põhjustanud laste lasteaiast lahkumise suurenemise. 

 

K. Mihailov vastas, et on olnud kolimisi, aga paaril juhul ka lasteaia vahetust. 

 

OTSUSTATI 

 

2.1 Tulemusnäitajad kinnitada 

 

 

3. Aasta 2013-2014 tegevuskava kinnitamine 

 

KUULATI 

 

Kaptenit, kes tutvustas 2013-2014 tegevuskava (lisatud). 

 

OTSUSTATI 

 

3.1 Õppekava kinnitada 

 

 

4. Õppekava muudatused ja täiendused aastaks 2013-2014 kinnitamine 

 

KUULATI 

 

Kaptenit, kes tõi välja planeeritud muudatused, milleks on: 

 

 lisandunud sobitusrühmad; 

 personali arvu suurenemine 

 eesti keele õpetamine teise keelena 

 projekt „Seeneriigis igalt puult teadmist ammutame uut“ ja sellega seotud tegevused“. Igal 

rühmal oma puu, mida nad tutvustavad teistele rühmadele; 

 muutnud on rühamade tegevuskava koostamise vorm; 

 jõuludeks on kõigil rühmadel kavas õppida selgeks näidend, millega esinetakse oma peol 

vanematele, aga päev enne pidu teistele rühmadele. Seni on näidendid õpitud märtsiks, aga see 

on ajaliselt kattunud „Sinilinnu“ mitteteatrite festivaliga ja pole olnud ajaliselt kõige parem. Sel 

õppeaastal siis näidendid varem; 

 lahtised õuesõppe tegevused; 

 sisse seatud liikumispäevik, kus kajastatakse laste lasteaiast välja minek, milleks kasutatakse 

transporti; 

 hindamissüsteemi esitamine tabelivormis; 

 rühmade tulemusnäitajad. 

Ta rääkis ka, millistes valdkondades saaks hoolekogu liikmeid kaasata. Näiteks Peedu maja on õnnetus 

seisus – garderoob kitsas, logopeedile oleks vaja eraldi ruumi jne. Seda oleks hea teha projektipõhiselt. 

Kergem oleks, kui keegi oskaks nõu anda, kust raha taotleda. 

 

 

 



ARUTELU 

 

H. Hansen rääkis, mida on planeeritud teha linna eelarvest. Peedu maja saali eelarves ei ole. Samas 

saaks seda teha kaasates seltsingu. 

OTSUSTATI 

 

4.1 Õppekava täiendused heaks kiita 

 

 

5. Rühmade nimekirjade kinnitamine 

 

KUULATI 

 

K. Mihalilovit, kes tutvustas rühmade arve ja selgitas mõningaid kitsaskohti. 

 

OTSUSTATI: 

 

5.1 Nimekirjad kinnitada (poolt 8, vastu 2) 

 

 

6. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

 

Arutelu käigus, jõuti ettepanekuni valida hoolekogu esimeheks Külli Pirksaar, aseesimeheks Aivo 

Juhanson ja protokollijaks Irena Lümat. 

 

OTSUSTATI: 

 

6.1 Valida hoolekogu esimeheks Külli Pirksaar 

6.2 Valida hoolekogu esimeheks Aivo Juhanson 

6.3 Valida hoolekogu koosolekute protokollijaks Irena Lümat 

6.4 Korraldada järgmine hoolekogu koosolek 16. jaanuaril 2014, kus arutada rahulolu küsitlusega 

seonduvat. 

 

 

 

Aigi Kapten Irena Lümat 

Juhataja protokollija 

 

 


