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Koosolekust võttis osa: nimekiri lisatud  
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1.      Rühmade liikide, koosseisude ja nimekirjade kinnitamine 2021 september 
 

K. Mihailov nimetas rühmade suurused alates 01.09.2021.  
 

Rühma nimi Vanus Laste arv rühmas Kommentaar 

Sõimerühm 1 Sõim 14  

Sõimerühm 2 Sõim 14  

Päevakoerad 3-6 19 Üks laps liigub tasandusrühma 

Päikesepaid 3-6 20 Üks laps liigub tasandusrühma 

Rõõmurullid 6-7 19 Sobitusrühm 

Tervisejutsid 3-4 20  

Tähetäpsid 3-4 20  

Vandersellid 4-7 20 Liitrühm, üks laps vajaks tugiisikut? 

Pähklipurejad (Peedu)  15 Sobitusrühm 

Pääsulinnud (Peedu) 3-5 17 Üks laps lahkub 

Päikesejänkud (Peedu) sõim 12  

OTSUSTATI: 

1.1 Ainsana vajab hoolekogu kinnitust Vandersellide rühma suurus, mille hääletus toimub sügisel.  

 

2. 2020-2021 õa töö kokkuvõte ning sisehindamise tulemused 

A. Kapten võttis kokku 2020-2021 õppeaasta töö ning tegi ülevaate sisehindamise tulemustest. 

Lisaks andis teada, et uuest õppeaastast lähevad kõik rühmad üle projektõppele. 30.08.21 on 

lasteaia personalile koolituspäev, kus minnakse Ülenurme Lasteaeda. Lisaks on juuni lõpus 

esmaabi koolitus kõigile Õnneseene töötajatele. Hoolekogul tekkis küsimus projektõppe 



rahastamise kohta. Kuidas soetada toiduaineid ning kanda muid projektõppega seotud kulusid? 

Lasteaed lubas antud teema läbi mõelda. 

Hoolekogu tõstatas küsimuse Peedu maja konditsioneeri paigaldamise kohta. Lasteaial on olemas 

kinnitus, et see toimub juulikuus. 

Lisaks tehti hoolekogu poolt ettepanek Õnneseene maja ette parklasse tõkiste paigaldamise osas, 

mis takistaks autosid parkima nina vastu aeda, mis ei võimalda aia ääres jala liikuda. 

Lisaks uuris lasteaed valla esindajalt H. Hansenilt Elva Haigla poolse maatüki kohta. H. Hansen 

andis teada, et juulis antud maatükil olev kaev tamponeeritakse. Kui lasteaed saab oma eelarve 

kulude raames maatükil oleva hoone lammutatud, siis annab vald antud maatüki lasteaia 

käsutusse. 

OTSUSTATI:  

2.1 100% häältega kinnitada Elva Lasteaed Õnneseen 2020-21 õa töö kokkuvõte ning sisendamise 

tulemused.  

3. Vabade ametikohtade konkursi tulemused 

K. Mihailov andis teada, et vabade ametikohtade konkurssi pikendati. Muusikaõpetajaks saab 

olemasolev Õnneseene õpetaja.  

4. Kohapeal algatatud küsimused 

H. Hansen andis ülevaate Õnneseene Peedu maja võimalikust tulevikust. TERA on teinud vallale 

ettepaneku Peedu lasteaed enda haldusesse võtta. TERA pikem perspektiiv on tekitada kompleks, 

mis koosneb lasteaiast, koolist ja pansionaadist. Lasteaed võtaks kasutusele Reggio Emilia 

pedagoogika. Vald annaks hoonestusõiguse lasteaia hoonele ja krundile. TERA plaan on 

olemasolevale korvpalliplatsile ehitada moodulitest uus hoone 4 rühma tarbeks (80 last). 

Olemasolev Peedu lasteaia hoone jääks huvikooli tarbeks. Esmalt on vaja teha planeeringud. 

Kõige kiirem variant on aastal 2023. Tegemist oleks eralasteaiaga, kelle käest vald ostaks teenust. 

Valla huvi on, et kõigil valla lastel oleks lasteaiakoht. Hetkel on plaanis Käärdi lasteaia ehitus 

aastal 2023-2024, aga vaadates laste arvu, siis on see küsimärgi all. TERA lasteaia planeeringusse 

minek on selle aasta teise poole küsimus, peale seda tehakse otsus ka Käärdi lasteaia osas. 
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