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PÄEVAKORD:  

1. Elva Lasteaed Õnneseen arengukava 2021-2023 kooskõlastamine 

2. Elva Lasteaed Õnneseen 2019-2020 õa töö kokkuvõte ja tulemusnäitajad 

kooskõlastamine 

3. Rühma liikide ja nimekirjade arvuline kinnitamine  

4. Kohapeal algatatud küsimused  

  

1. Elva Lasteaed Õnneseen arengukava 2021-2023 kooskõlastamine 

  

KUULATI:   

K. Mihailovit  ja A. Kaptenit, kes tutvustasid uue arengukava loomisprotsessi ja selles 

osalenud gruppide koostöö tulemusi. Hoolekogu esindajalt (Hardo Becker) tuli ettepanek 

edaspidi tegevusnäitajad veelgi täpsemalt ja arusaadavamalt lahti kirjutada, mis oleks 

tulevikus nende täitmise hindamisel abiks.  

 OTSUSTATI:   

Kooskõlastada Elva Lasteaed Õnneseen arengukava 2021-2023.  

  



  

2. Elva Lasteaed Õnneseen 2019-2020 õa töö kokkuvõte ja tulemusnäitajad  

    kooskõlastamine 

 

KUULATI:   

A. Kaptenit, kes tutvustas 2019-2020 õppeaasta töö kokkuvõtte aruannet ja selles tehtud 

parendusi õpetajate poolt. Hoolekogu esindajalt tuli ettepanek tellida lasteaeda koolitus, mis 

suunatud ainult isadele.  

OTSUSTATI:   

Kooskõlastada Elva Lasteaed Õnneseen 2019-2020 õa töö kokkuvõte ja tulemusnäitajad. 

Hoolekogu hindas 2019-2020 õa töö „väga heaks“. 

Ettepanek lasteaia laste isadele koolituse korraldamine kaalutlusele võtta ja läbi mõelda 

koolituse teema. 

  

3. Rühma liikide ja nimekirjade arvuline kinnitamine   

KUULATI:  

K. Mihailovit, kes tutvustas rühma liike ja nimekirjade arvulist poolt. 

1. sõimerühm Päevakoerad     16 last 

2. liitrühm Tähetäpsid             20 last 

3. liitrühm Tervisejutsid          19 last 

4. aiarühm Päikesepaid            20 last 

5. sobitusrühm Rõõmurullid    20 last 

6. sobitusrühm Vandersellid    19 last 

7. sobitusrühm Mürakarud       18 last 

8. sobitusrühm Naerupõnnid    18 last 

9. sobitusrühm Pääsulinnud     16 last 

10 liitrühm Pähklipurejad         18 last 

11. sõimerühm Päikesejänkud  12 last 

 

K.Mihailov: rühmade nimekirjades võivad toimuda veel arvuliselt mõningad muudatused 

augusti- ja septembrikuu jooksul. Kõigis sobitusrühmades on tugiõpetaja olemasolu, mis on 

võimaldatud koostöös vallavalitsusega.  

Hoolekogu esindaja S. Reinsalu tõstatas küsimuse, et kuidas leida lahendus liialt suurele laste 

arvule sobitusrühmades jm rühmades eriti sellisel juhul, kui erivajadusega lapsel on teravad 

käitumisprobleemid, mis segavad rühma teiste laste rahulikku päevarütmi. Hoolekogu 

liikmete vahel tekkis diskussioon, kuidas oleks võimalik laste arvu rühmas vähendada 

normaalsuseni, et oleks hea ja turvaline nii lastel, kui ka õpetajad ei ole üle koormatud. Valla 



esindaja abivallavanem H. Hansen sõnas, et Käärdisse ehitada plaanitud lasteaed 

(valmimisaeg 2023 a) aitaks tulevikus vallas laste arvu rühmades tasakaalustada. Hoolekogu 

esindaja H. Becker tegi ettepaneku esitada vallale päring, et kui tõsta lasteaia osalustasu, kas 

oleks võimalik palgata lasteaeda enam tööjõudu (abiõpetaja) rühmadesse, kus suur laste arv ja 

aktiivsemad lapsed. Kuidas hoida lapsi ja personali? Samuti tundis H. Becker huvi, kuna on 

õige aeg lapsele tutvustada nutiseadmeid. 

OTSUSTATI:  

 

Kinnitada Elva Lasteaed Õnneseen rühma liigid ja nimekirjad.  

Ettepanek H. Hansenilt: koos direktoriga tõstatada suurema arvuga rühmade teema valla 

tasandil ja otsida koos lahendusi. 

   

4.Kohapeal algatatud küsimused 

KUULATI:  

K. Mihailovit, kes osutas tähelepanu kehvadel teeoludele Peedu majade parklas ja 

ruumipuudusele Elva maja parklas. Hoolekogu esindaja S. Reinsalu jagas oma kogemust 

Peedu parklas liigeldes, kus talveperioodil parklasse sissesõidul asfalt üles pundub ja auto 

vastu äärt sõidab ning porisel ajal on parkla halvas seisukorras.  

S. Reinsalu tõi välja Peedu Pähklipurejate rühma õpetajate mure õppeaasta alguses õpperaha 

nappusega õppevahendite soetamisel, sest pooled rühma lastest lahkuvad kooli. K. Mihailov 

ja A. Kapten arvates on see probleem lahendatav läbirääkimiste teel. Rühma raha vähesuse 

korral on võimalik soetada vajalikke õppevahendeid nn üldise õppevahendite kontolt. 

  

OTSUSTATI:  

H. Hansen andis nõusoleku parklate teemaga tegelema hakata ja otsida võimalikke 

lahendusvariante. K. Vahtla saadab vastava probleemi käsitluse meeldetuletuse H. Hanseni 

meilile. 

Rühmade õpetajad peavad esmaselt probleemide korral, näit õppevahendite rahastus 

pöörduma juhtkonna poole. 
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