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1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

 

OTSUSTATI:  

Hoolekogu esimeheks valida Sandra Reinsalu, aseesimeheks Piret Jaani ning protokollijaks 

Maarja Meeliste. 

 

2. Tegevuskava kooskõlastamine 

 

KUULATI: 

Õppealajuhataja Aigi Kaptenit, kes tutvustas õppeaasta tegevuskava (hoolekogu liikmed olid 

tegevuskavaga eelnevalt tutvunud). A. Kapten rääkis oskuste õppest, mille koolituse Õnneseene 

ning Murumuna õpetajad on läbinud. Hetkel toimub lasteaedades aktiivne õpitu rakendamine 

(nt kätepesu harjumuse tekitamine). Loodetavasti saavad järgmisel aastal antud koolitusel 

osaleda ka lapsevanemad. 

Veel rääkis A. Kapten erinevatest ettevõtmistest, mis juba toimunud ning mis tulemas. Ta ütles, 

et Eesti Haigekassa hambapesu kampaaniaga „Suukool võitleb hambakollidega“ kaasa läinud 

Vandersellidel läheb kampaanias osalemine edukalt. Tänu heale koostööle vanematega hakkab 

lastel tekkima kindel harjumus iga päev hambaid pesta. 

Samuti tutvustas ta käesoleva õppeaasta teemat „Õnneseene sulissõbrad keeles ja meeles“, mille 

raames igal rühmal on oma lind, keda teistele rühmadele tutvustada (etenduse vm raames). 

Näiteks tõi ta Rõõmurullide rühma, kelle linnuks on luik ning kes on enda etteaste, mis kõigile 

väga meeldis, juba teinud. A. Kapten arvas, et oleks tore kõiki esitlusi filmida. 

Samuti mainis ta, et Õnneseene sünnipäeval on õpetajatel plaanis korraldada lastele etendus. 

Jõuluvanana esineb kolmel korral Heiki Hansen, ülejäänud pidudel arvatavasti Tiit Markvardt 

(selgub lähipäevil). 

Lisaks tõi A. Kapten välja, et teatrietenduste raha korjatakse sel aastal vanematelt ning, et 

õpetajad saavad ise valida, kas õppeaasta etenduste raha korjatakse ühes või mitmes osas. 

 

OTSUSTATI: 

Tegevuskava kooskõlastada. Hoolekogu oli nõus, et etteasteid filmitakse õppematerjalina 

kasutamiseks. 

 

 

 

 

 

 



3. Õppekava täienduste ja muudatuste kooskõlastamine 

 

KUULATI: 

Direktor Kersti Mihailovit, kes  rääkis lühidalt õppekavast (saadetud eelnevalt hoolekogule 

tuvumiseks) ning tõi välja, et õppekavas suuri muudatusi ei ole võrreldes eelmise aastaga. Ta 

andis infot ka erinevate saalitegevuste ning nende ajakava kohta. Samuti tõi K. Mihailov välja, 

et lasteaedades on kindel päevakava, millest tuleb kinni pidada. Ta lisas, et kui vanematel ei ole 

teatud põhjustel võimalik päevakavast kinni pidada, siis tuleks sellest õpetajaid teavitada ning 

võimalusel leida koos lahendus (nt, et laps saab hiljem süüa). 

 

OTSUSTATI: 

Õppekava kinnitada. 

 

4. Rühmade nimekirjade kooskõlastamine 

 

KUULATI:  

K. Mihailovit, kes tutvustas uue õppeaasta rühmade tüüpe ja suurusi (rühmade nimekiri koos 

lastearvuga lisatud). Ta mainis, et palju oli lapsi, kes tulid lasteaias käimist harjutama, kuid 

vanemad loobusid sel õppeaastal kohast. Hetkel said teised järjekorras olijad nende kohad küll 

endale, kuid kogu protsess võtab tihti omajagu aega. Põhjalikumalt rääkis K. Mihailov 

liitrühmast Päikesepaid. Ta ütles, et kuna nimekirjas on 21 last ning üks nendest erivajadusega, 

siis oleks rühma vaja tugiisikut. Ta lisas aga, et vahendid lisatööjõu palkamiseks puuduvad. 

Veel rääkis K. Mihailov, et erivajaduse määramise protsess on töös ning kui kõik sujub, saab 

laps endale tugiisiku. Kõike see võtab aga aega ning eeldatavasti tugiisikut enne järgmist 

õppeaastat ei määrata. 

Hoolekogu liikmed arvasid siiski, et vahendite leidmine tugiisiku palkamiseks on kohe oluline, 

kuna vastasel korral on olukord ebaõiglane tervete laste suhtes. Veel toodi välja eraldi rühma 

moodustamist erivajadustega lastele, kuid arvati, et see ei ole tulemuslik. 

K. Mihailov ütles, et olukord paraneb, kui kõik osapooled teevad koostööd: lasteaed, 

lapsevanemad ning vaimse tervise keskus. Ta tõi välja veel, et äärmiselt oluline on vanematel 

võimalikult vara probleemi tunnistada. Antud juhul võttis see paar aastat aega. 

Teema jätkuks mainis Heiki Hansen, et hetkel kulub 64 % valla eelarvest haridusele, mida on 

juba liiga palju. Optimaalne oleks 50 %.  



Hoolekogu esimees Sandra Reinsalu arvas siiski, et erivajadusega last peaks aitama praegu, 

kuna probleemi edasi lükates, on hiljem kogu ptotsess veel kulukam. K. Mihailov mainis 

juurde, et sobitusrühma konto on täis ning sinna lapsi juurde ei lisata. 

Veel rääkis K. Mihailov, et kui võtta keegi juurde, siis kannatavad olemasolevad töötajad. Kuna 

vähendama peaks palkasid või kaoatama lisatasud. Isegi, kui lõpuks SKA 

(Sotsiaalkindlustusamet) kaudu tugiisik määratakse, peab osa talle makstavast tasust tulema 

Õnneseene eelarvest. K. Mihailov ütles veel, et SKA kaudu määratakse tugiisik vaid sügava 

puudega lastele.  

Hoolekogu liikmed leidsid seejärel, et antud probleem vajab kohest lahendamist ning 

vallavalitsusele tuleks teha tugiisiku taotlus. 

 

OTSUSTATI:  

Kinnitada rühmade koosseisud. K. Mihailov teeb hoolekogu toetusel vallavalitsusele 

tugiõpetaja taotluse. Mürakarudesse lapsi juurde ei võeta. 

 

5. Arengukava ülevaatamine 

OTSUSTATI:  

Arengukava üle vaadata järgmisel koosolekul, 21. jaanuaril 2020. K. Mihailov saadab 

hoolekogu liikmetele eelnevalt arengukava ülevaate. 

 

6. Kohapeal algatatud küsimused 

 

KUULATI: 

A. Kaptenit, kes uuris, kuidas oldi rahul fotograafi tööga. Hoolekogu liikmed teadsid 

rääkida, et paljud lapsevanemad ei olnud rahul. Rahulolematuseks oli erinevaid põhjuseid: 

 laps halvas poosis (fotograafil peaks olema assistent); 

 enda lapsest ei tulnudki ilusat pilti; 

 istumispilt- kas on vaja?; 



 magnetid vales kohas; 

 liiga paksud ning jäigad magnetid; 

 mõned tellitud pildid puudu; 

 raam halvasti; 

 kesine valik meenetel; 

 fotograaf tuli rühma ja tal oli kohe väga kiire 

 Taust võiks neutraalsem olla (nt valge) 

 

Hoolekogu pakkus välja järgmisi lahendusi: fotograaf võiks assistendi võtta, tellida magnetid 

mujalt, painduvad. Samuti, et lapsevanem tuleks pildistamisele kaasa ning jätta valikusse ainult 

rühmapildid 

 

OTSUS: 

Jätta sama fotograaf, kuid anda talle edasi kogu tagasiside ning koos arutada võimalike 

lahenduste üle.  Kutsuda fotograaf järgmisele koosolekule. Lapsevanemate osalemine 

pildistamisel ei ole hea mõte. Alles võiksid jääda nii rühmapildid kui ka portreed. Sõbrapilte 

võiks ehk piirata. Samuti leidis hoolekogu, et lapsevanematele tuleks korraldada rahulolu 

küsitlus, kus selguks, kas nad on fotograafi ning piltidega rahul või mitte. Kindlasti tuleks 

küsitluses välja tuua ka rahulolematuse põhjused. 

 

KUULATI: 

K. Mihailovit, kes tõi välja, et on ette tulnud olukordi, mil vanemad ei ole lasteaia ruumides 

oleva temperatuuriga rahul. Ta lisas, et vanemad peaksid sarnasest probleemist kindlasti alati 

teavitama. Hoolekogu liige Maarja Meeliste lisas, et kolmapäeva ning reede õhtul Õnneseene 

saalis toimuvas ilusvõimlemise trennis on tihti väga külm. K. Mihailov ütles, et lasteaia töötajad 

keeravad küll radiaatoreid maha, kuna kohati läheb saalis palavaks. Heiki Hansen tõi välja, et 

juhul kui termostaadid on töökorras, siis ei peaks olema vajadust radiaatoreid välja keerata. 

 

 

 



OTSUSTATI: 

Temperatuuri probleemide korral õpetajaid või direktorit kindlasti teavitada. Kutsuda 

SA Elva Teenuse termostaate kontrollima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                          /allkirjastatud digitaalselt/ 

Kersti Mihailov                                                                            Maarja Meeliste 

Koosoleku juhataja                                                                       protokollija 


