ELVA LASTEAED ÕNNESEEN HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL NR.3.
Koht: Kaja 4, Elva, Elva Õnneseene lasteaia saalis
Kuupäev 17.11.2016.a. Algus kell.18.30 lõpp 20.15
Juhataja: Kesti Mihailov
Protokollija: Hannes Jannsen
Võtsid osa: Annika Jesin, Diana Vester, Katrin Roomets, Irina Lümat, Hannes Jennsen, Monika
Peetsmann, Kaili Roopalu, Kaidi Ariva, Piret Tarvis, Riin Rebane.
Lisaks: Elva Õnneseene direktor Kersti Mihailov, õppealajuhataja Aigi Kapten,
tervishoiutöötaja Lea Lippo, Elva Lasteaed Õnneseen esindaja Veiko Haan, Elva Linnavalitsuse
abilinnapea Marika Saar (vt. nimekiri lisatud).
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2. Rühmade kinnitamine: laste arv ja rühmade nimetused.
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5. Jooksvad küsimused.
1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
Kandidaadid: Monika Peetsmann ja Kaidi Ariva.
Otsustati valida hoolekogu esimeheks Monika Peetsmann ja aseesimeheks Kaidi Ariva.
Hääletusel ei osale kandidaadid ja linnavalitsuse ja lasteaia esindajad.
Hääletamine: Kes on selle poolt, et Monika Peetsmann valida hoolekogu esimeheks?
Poolt: 10 (häält), erapooletud(0), vastu (0)
Hääletamine: Kes on selle poolt, et Kaidi Ariva valida hoolekogu eseesimeheks?
Poolt: 10 (häält), erapooletud(0), vastu (0)
Hääletamine: Kes on selle poolt, et Hannes Jennsen valida käesoleva koosoleku
protokollijaks?
Poolt: 10 (häält), erapooletud(0), vastu (0)
Kinnitati: Hoolekogu esimees on Monika Peetsmann.
Hoolekogu aseesimees on Kaidi Ariva.
Käesoleva koosoleku protokollija on Hannes Jennsen.
2. Rühmade kinnitamine: laste arv ja rühmade nimetused.
Rühmade ülevaate andis Kersti Mihailov. Toimus arutelu rühmade koosseisude kinnitamise
üle. Otsustati kinnitada rühmade laste arvud ja rühmade nimetused. Hääletusel ei osale
lasteaia esindajad.
Hääletamine: Kinnitada laste arvud ja rühmade nimetused.
Poolt: 13 (häält), erapooletud(0), vastu (0)
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Kinnitati: Rühmade nimetused ja laste arvud kinnitati.
3. Sisehindamise aruanne 2014-2016 kinnitamine.
Kõik koosolekul osalejatest on eelnevalt tutvunud sisehindamise aruande tulemustega.
Toimus arutelu sisehindamise ja tulemusnäitajate osas, mis on meeldivalt kompaktne.
„Lasteaia missioon: Toetades perekonda tagame koostöös hooliva lasteaia meeskonnaga igale
lapsele turvalise ja mängulise päevahoiu ning kvaliteetse kooliks ettevalmistuse. Lasteaia
visioon: Üksmeel, loovus ja tervislik eluviis - Õnneseene elustiil! Lasteaia põhiväärtused:
meeskonnatöö, innovaatilisus, tundetarkus, tervisedendus, õuesõpe, esinemiskindlus,
projektipõhine õppe- ja kasvatustegevus.Arengukava üldeesmärk: tagada turvaline, last ning
kodu toetav mängu- ja õpikeskkond.“ Sisehindamine on süsteemne: rühmades toimuvad
lahtised tegevused, personalile on läbi viidud täiendkoolitused, kiitused, tunnustused
personalile jt. Toodi välja kiitusena tundekasvatuse edusammude osa. Küsimusele, miks on
laste arv kohal käimise osas vähenenud? Lasteaia esindajate poolt ühtne vastus, et
haigestumisi oli väga palju ja üks põhjus oli ka see, et paljud lapsed jäeti koju, kuna kardeti
haigestumisi.
Arendus-, õppe- ja kasvatustegevuse tõhusamaks toetamiseks on loodud toimivad
arendustegevuse töörühmad ning mõttekojad. Üksmeelselt otsustati kinnitada sisehindamise
aruanne.
Hääletamine: Sisehindamise aruanne 2014-2016 kinnitada.
Poolt: 13 (häält), erapooletud(0), vastu (0)
4. Õppeaasta 2016-2017 tegevuskava kinnitamine
Eelnevalt olid kõik kohalolijad tutvunud Õnneseene õppeaasta tegevuskavaga. Tegevuskava
kiideti heaks ja otsustati kinnitada.
Hääletamine: Kinnitada 2016-2017 õppeaasta tegevuskava.
Poolt: 13 (häält), erapooletud(0), vastu (0)
5. Jooksvad küsimused.
Kuulati:
1. Elva linnavalitsuse abilinnapea Marika Saar tutvustas toitlustuse muudatust. Soovitakse
käivitada Elvas haridusasutustes (koolides, lasteaedades ja perekodus) ühtne toitlustamise
korraldus. Toitlustamist hakkab haldama üks eraettevõte. Personal ja köökide sisustus jääb
samaks. Muudatus puudutab eelkõige haldamist ja varustamist. Selleks korraldatakse hange.
Toiduhanke hind on paigas. Hinnatakse sisu. Eraettevõtte eeldus konkursil osalemiseks on
eelnev haridusasutuse toitlustustase kogemus. Hanke pikkus on 5 aastat. Antud teema üle
toimus ärev ja põhjalik vestlus. Linnavalitsuse abilinnapea selgitas, et enne veel, kui hange
välja kuulutatakse, arutletakse kõik punktid põhjalikult läbi ja näidatakse kogu kontseptsiooni
hoolekogule.
Ettepanekud: kaaluda võimalust luua linnavalitsuse omandis asuva toitlustusfirma. Kaasates
olemasolevat personali.
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2. Eriliste lastega toimetulek. Vajalik on mitmekülgne koostöö (lapsevanem, lasteaed, laps
jne). Linnavalitsuse kindel seisukoht, et abiõpetajad ja eripedagoogid on õigustatud ja
võimaldatakse vajadusel. Tähtis on probleemi olemusest arusaamine. Ignoreerimine ei ole
lahendus.
Kiidusõnad lastevanematele suunatud koolituste korraldamisele. Lühike arutelu viimase
koolituse osas. Üldine rahulolu väikeste mööndustega koolitaja osade seisukohtade osas.
Kokkuvõtlikult, koolituste korraldamisega võiks lasteaed edasi jätkata.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku esimees:

Koosoleku protokollija:

Kersti Mihailov

Monika Peetsmann

Hannes Jannsen
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