ELVA LASTEAED ÕNNESEEN

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

Aeg: 18.juuni 2015

Koosoleku algus: 18.00

Koosoleku lõpp: 20.20

Koosoleku läbiviija: Külli Pirksaar

Protokollija: Ave Sugul

Osalejad:
Kohal 10 liiget, puudu 6 liiget.
PÄEVAKAVA

Päevakorra punktid

Läbiviija

Õppeaasta ja tulemusnäitajate kokkuvõte

Aigi Kapten

Kokkuvõte ELIISI-st

Aigi Kapten

Rühmade täituvus 2015/2016 õppeaastal

Kersti Mihhailov

Kodukorra arutelu ja kinnitamine

Aigi Kapten /Marit
Kiljako

Menüü

Marit Kiljako

Pkp.1 Õppeaasta ja tulemusnäitajate kokkuvõte
Arutluse käik:
Lasteaias 194 last, 103 poissi ja 91 tüdrukut. Erivajadusega lapsi on 51, muukeelseid 6.
Logopeedilist abi sai 51 last. Individuaalsed arenduskavad 6 lapsel (2 Pähklipurejates, 4
Pääsulindudes). Kooliminevatest lastest läbis õppekava 32-st 30 last. Lastevanemate koosolekute
külastatavus 86%, arenguvestlustest osavõtt 100%. Koostöö huvigruppidega oli väga tõhus.
Huviringides osales keskmiselt 87 3-7a last 8-st rühmast. Lisaks toimus tihe koostöö erinevate
linna asutustega, nt LA Murumuna, EG, Huviala-ja Kultuurikeskus Sinilind, Politsei, Päästeamet,
VVVS, Muusikakool, Matkakeskus, Linnavalitsus jne, samuti tõhus koostöö Hoolekoguga.
Õuesõppe aktiivsemad rühmad olid Vandersellid, Vembutembutajad, Mürakarud, Tähetäpsid.
Keskmiselt toimus rühmas 34 õuesõppe tegevust, 1 tegevus nädalas. Aktiivsemad õuesõppe
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õpetajad olid Anu Juhanson, Eve Tiirik, Külli Kivisalu, Riina Rooleht, Marge Abermann.
Õpetaja abidest Marleis Kiis, Tiina Raja, Annika Hõlpus, Tatjana Dedova.
Toimusid rühmade näitemängud avatud tegevustena, välja anti CD plaat etendustega,
mitteteatrite festivalil lisaetendus, Peedu jõulupeod.
AASTA TEOKS 2015 valiti vabaõhuüritus „Põrutavalt põnev putukate paraad“.
Järgmise aasta projekt kannab nime „Õnneseened teevad ilma“. Lõpuüritus toimub 05. mail.
Pkp. 2 Kokkuvõte ELIISI-st
Arutluse käik:
Plaan on 01. sept 2015a saada liitumine 100%. Rühmade esindajatele pandi südamele, et nad
kontakteeruksid nende vanematega, kes nende rühmadest veel liitumata.
Küsimus: Kuidas märgitakse puudujaid? Praegune puudujate märkimise süsteem jääb
vanematele segaseks, kuhu tuleks teatada puudumisest?
Otsustati:
1. Puudumistest teatamise täpse korra otsustab iga rühm ise – kas rühma telefonile, meilile
või ELIIS-i.
Pkp. 3 Rühmade täituvus 2015/2016 õppeaastal
Arutuse käik:
Elva maja:
I sõimerühm 16 last,14+2
II liitrühm 20 last, 18+2
III liitrühm 20 last
IV aiarühm 21 last
V aiarühm 19 last, võib tulla +1
VI aiarühm 19 last
VII aiarühm ( koolieelikud ) 20 last + 1 tugiõpetaja
VIII aiarühm ( koolieelikud ) 21 last

Peedu maja:
IX aiarühm 15 last + 1 tugiõpetaja
X sobitusrühm 16 last + 1 tugiõpetaja
XI sõimerühm 12 last
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Küsimus: Kuidas lapsevanemat teavitada, mis rühmas tema laps on – kas sobitus-, liit- või
aiarühmas? Kuidas saab vanem suvel infot, kui rühmad on koos?
Otsustati:
1.Kinnitati ühehäälselt rühmade täituvus 2015/2016 õppeaastal.

Pkp. 4 Kodukord
Arutuse käik:
Tekkinud küsimused:
•

kas kodukorral kui dokumendil peaks olema eesmärgid?

•

kas lapsel on õigus oma arvamuse avaldamisele?

•

kas last peab eraldi õpetama käituma või peaks see toimuma jooksvalt muude tegevuste
käigus?

•

kuidas toimub logopeedilise abi andmine?

•

kas lapsevanem peaks lasteaeda informeerima oma lapse erivajadustest, et lasteaed saaks
kohaldada võimalusel vastava keskkonna?

Toimus kodukorra arutelu. Tehti ettepanek muudatuste sisseviimiseks.
Otsustati:
1.Peale paranduste tegemist saata kodukord laiali kõigile hoolekogu liikmetele. Kinnitamine
toimub meili teel.
2.Uus kodukord kinnitati meili teel 11 poolthäälega.
3.Lapsevanem saab oma kontakte muuta ELIIS-st.
4. ELIIS on KOHUSTUSLIK infovahetuskanal lapsevanemale.
5.Lapsevanem toob lapse lasteaeda hiljemalt kella 9-ks, ( varem 8.50-ks ).
6.Lasteaed tagab 1,5 - 3 aastastele lastele vähemalt 1 kord päevas uneaja, vanematele lastele
puhkeaja.
7.Lapsevanemal on õigus taotleda Elva Linnavalitsuselt toidusoodustust.

Pkp. 5 Menüü
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Arutelu: Lapsevanem Margit Kiljako tegi ettepaneku rühmade seintel oleva lasteaia menüü
kujunduse muutmiseks. Menüü võiks olla päevade kaupa ja kujundatud vastavalt rühma laste
vanusele kas ainult piltmenüüna või pildid + sõnad või ainult sõnad. Rühma õpetajad saaksid siis
iga söögikorra eel lastega koos arutada ja lugeda, mis menüüs on.
Õpetajate hinnangul arutavad nad menüü üle nagunii igapäevaselt ega vaja selleks eraldi menüüd
seinale. Lisaks toob selline menüü lasteaiale juurde kulutusi – igapäevaselt on vaja kujundada
erinevad menüüd ja need paljundada.

Otsustati:
1.Hääletuse tulemusena pooldas uut menüüd 1 hoolekogu liige. Vastu oli 9.

Koosoleku läbiviija:

Protokollija:

Külli Pirksaar

Ave Sugul
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