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1. Tagasiside Innove rahulolu küsitlusest 

KUULATI: 

Aigi Kaptenit, kes esitles Innove küsitluse õpetajate seissukohti ja rühmade arvamusi. Üldine 

rahulolu kõrge. Kersti Mihailov selgitas väljatoodud kitsaskohti: tugiõpetajate puhkus on 

sama, mis õpetaja abidel, see on vallavalitsuse otsus, kuna nad ei kuulu õpetajate gruppi. 

Lasteaia õuealade mänguvahendid peavad omama vastavat sertifikaati, ise mingeid ehitisi 

luua ei tohi turvalisuse mõttes. Ühisüritusi ei ole palju, toidulaat ja kevadine ühispidu. 

Lapsi ei ole survestatud varem ära viima, puhkepäevi on soovitatud anda väiksematele ja 

vastavalt vanema võimalusele, mida peeti  mõistlikuks. 



Peedu majade probleem seoses muruniitmisega on Elva Varahaldusele kirjalikult esitatud. 

Sel aastal tuleb võimalusel ventilatsiooni- ja küttesüsteemile pakkumuste võtmine, tööde 

teostamisest saame rääkida rahaliste ressursside olemasolul. 

Kokkuvõtvalt oli tagasiside lasteaias toimuvale ja personali suhtes positiivne. 

2. Rahulolu SA Elva Teenused toitlustamisega 

KUULATI: 

K. Mihailov tegi küsitluse kõigis rühmades (mille viisid läbi rühmade õpetajad), et saada 

tagasisidet, kuidas lapsed söövad. Suuremad lapsed sõõvad väga hästi, väiksematel tahavad 

mõned toidud proovimist ja innustamist. Kohtumine toimus Sa Elva Teenused juhi Krista 

Soosaare ja toitlustusjuhiga. Arutasime menüüde mitmekesistamist, et uuesti võiks proovida 

varem lastele meeldinud tavasuppe, mitte ainult koore- ja püreesuppe. Rahul ollakse puuvilja- 

ja juurviljaampsudega kaks korda päevas. Kord kuus menüüde arutelule kaasatakse peale 

kokkade ka tervishoiutöötaja, kui on vajalikke ja huvitavaid ettepanekuid. 

       3. Laste rahulolu küsitluse läbiviimine 

KUULATI: 

Aigi Kapten tutvustas laste rahulolu uuringu projekti lasteaia suhtes, mis vajalik õppeaasta töö 

kokkuvõtte ja tulemusnäitajate tarvis. 

Arutleti, et küsitlus viiakse läbi 5 – 7 aastaste lastega. Esialgne mõte, et küsitluse viib läbi 

hoolekogu esindaja, ei leidnud heakskiitu, kuna lapsed ei tunne küsitlejat ja ei saa objektiivset 

tulemust.  

OTSUSTATI: 

Peedu majas Pähklipurejate rühmas viib küsitluse läbi hoolekogu esindaja Sandra Reinsalu, 

Elva majades viies rühmas viivad läbi õpetajad. Lapsevanemaid tuleb küsitlusest teavitada ja 

õppeaasta tulemusnäitajate kinnitamisel juuni 2019 saavad ka hoolekogu esindajad oma 

rühmade kohta tagasiside 

 

 

 



4. Elva Lasteaed Õnneseen personali tunnustus- ja motiveerimissüsteem 2019-2026 

kinnitamine  

KUULATI: 

A. Kapten andis ülevaate põgusalt süsteemist, sest hoolekogu esindajatele oli dokument 

eelnevalt tutvumiseks saadetud. 

OTSUSTATI: 

Kinnitada personali tunnustus- ja motiveemissüsteem 2019-20126 . 

5. Projekti „Söödav iluaed“ teostus 

KUULATI: 

A.Kaptenit , kes selgitas kastidesse külvamise süsteemi ja, et seda tehakse koos perega. Iga 

laps saab endale peenrakese 50*50 cm. Igast rühmast loodetakse leida isad, kes kastid nööride 

ja kruvidega ära jagaks. Rõõmurullide rühma poolt tuli mults annetusena. 

OTSUSTATI: 

Peedul toimub mulla panek ja muud tööd koos vanematega talgupäeva korras. Elva majas 

aitavad isad järgmisel nädalala taimekastide piirid ja kruvid paika panna. Lahendada tuleb 

suvine kastmise süsteem. 

6. Kevadpidu „Harjutamine teeb meistriks!“ 

KUULATI: 

Kevadpidu Elvas kogu lasteaiaperele 16.mail, mis hõlmab tegevusi erinevates töötubades 

õuealal. 

7. Kohapeal algatatud küsimused. 

Peedu parklas seisab talvest saati roostes vana auto, antud teada valda, vald on teatanud 

politseile. Lahendust ei ole leitud, kuid tuleb uuesti valda teavitada. 

Pääsulindude rühmas probleemid nohuste lastega, ettevõtlikud vanemad kutsuvad kokku 

koosoleku, et vestelda vanematega, kes toovad lapsed haigena lasteaeda. 

Peedu parklas on vaja parandada sisse-väjasõidutee, kuhu peale talve on tekkinud asfalditõke, 

mis lõhub auto põhja. 



Hoolekogu esindajad on rahul oma rühmades läbi viidud arenguvestlustega õpetajate poolt 

laste suhtes. 

Ettepanek. Hoolekogu kutse ja päevakord saata ka rühma esindaja asendusesindajale, et siis 

on kindel, et vähemalt üks lapsevanem esindab oma rühma. 

Järgmine hoolekogu koosolek on 12 juuni 2019 kell 17.00. 
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