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1. 2017/18 õppeaasta õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte
Õppealajuhataja Aigi Kapten tutvustab 2016/17 õppeaasta töö kokkuvõtet. Toob välja, et kui
eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ning õppe-ja
kasvatusprotsess said hinnanguks "väga hea", siis koostööd huvigruppidega hinnati kõige
kõrgemalt, "suurepäraseks". Koostööd tehti 84 huvigrupiga.
Ka koondhinnang lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusele on "väga hea".
2017/18 õppeaasta õppe-ja kasvatustöö ja üldiste tulemusnäitajate kinnitamine
Hääletus: kinnitamise poolt hääletab 12 hoolekogu liiget, erapooletuid ega vastu hääletanuid
pole.

2. 2017 septembris alustavate rühmade nimekirjade tutvustus
Direktor Kersti Mihailov tutvustab 2017 septembris alutavate rühmade nimekirju.
Rühmanimekirjade kinnitamine
Hääletus: kinnitamise poolt hääletab 12 hoolekogu liiget, erapooletuid ega vastu hääletanuid
pole.
Linnavalitsuse esindaja Marika Saar räägib lühidalt sellest, milline on olukord lasteaia kohtadega
Elva linnas. Järve tänava lasteaias avatakse sügisest veel üks rühm 16 kohaga, mis leevendab
lasteaia kohtade probleemi. Samuti on tulevikus plaanis uue lasteaia ehitamine Käärdisse

3. Järgmise õppeaasta plaanid
1. Õppealajuhataja tutvustab järgmise õppeaasta plaane. Inspireerituna üritustesarjast Eesti
Vabariik 100 on järgmisel õppeaastal teemaks "Õnneseene vabariik". Iga rühm moodustab ühe
ministeeriumi (nt. nutiministeerium, teadusministeerium, jõuluministeerium, sõbraministeerium,
teatriministeerium, metsaministeerium, mänguministeerium, keskkonnaministeerium jne.) Iga
ministeerium korraldab mingil vastaval tähtpäeval ürituse.
Tehakse ka ettepanek, et Marika Saar või mõni teine linnavalitsuse poolne esindaja võiks selle
teema raames tulla lastele poliitikast rääkima. Marika Saar lubab seda varianti kaaluda.
2. Linnavalitsuse esindaja räägib sellest, et 1. septembrist tõuseb lasteaiaõpetajate palga
alammäär 840 euroni.

4. Monika Peetsmann räägib enda koolitöö raames läbi viidud uurimustest teemadel "Kogenud
haridusjuhi analüüs" ja "Haridusasutuse ja Elva Linnavalitsuse koostöö".

5. Jooksvad küsimused
Jooksvaid küsimusi ei tekkinud.

