TAMMISTE LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2
2. aprill 2018
Koosoleku kestvus: kell 16.30 – 17.35

Koosolekut juhatas: Raili Lilletai.
Koosolekut protokollis: Margit Mihkelsoo.
Koosolekul osalejad: Maarja Ploom, Andi Tenno, Agrit Peetson, Merike Teder, Oksana
Laanemets, Eda Tenson.
Koosolekult puudusid: Meeli Vent, Jana Malõh.
PÄEVAKORD
1.
2.
3.
4.
5.

Rühmade komplekteerimine 2018/19. õppeaastaks
Laste arvu kinnitamine rühmades 2018/19. õppeaastaks
Tammiste Lasteaia 2018. aasta eelarve
Koostöö lapsevanematega
Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt nr 1 – Rühmade komplekteerimine 2018/19. õppeaastaks
KUULATI
E. Tenson andis teada, et tänase (02.04.2018) seisuga soovib 2018/19. õppeaastaks lasteaiakohta
53 last, neist 35 omavad sissekirjutust Tori valda. Sissekirjutust omavatest lastest soovib kohta
aiarühma 10 ja sõimerühma 25 last. Kõik aiarühma soovijad saavad koha ning hetkeseisuga jääb
ootejärjekorda 14 sõimerühmaealist last.
Päevakorrapunkt nr 2 – Laste arvu kinnitamine rühmades 2018/19. õppeaastaks
KUULATI
E. Tenson tutvustas uuel õppeaastal komplekteeritavaid rühmi ja andis ülevaate rühmade
koosseisudest (sh erivajadusega lapsed, koolipikendus).
ARUTLETI
Tuginedes E. Tensoni ülevaatele ja Koolieelse lasteasutuse seaduses (KELS) määratud laste arvule
rühmades otsustas hoolekogu KELS § 7 lg 11 alusel teha vallavalitsusele ettepanek suurendada
laste arvu Urvakeste rühmas (aiarühm) kolme lapse võrra, Kastaninublude rühmas (aiarühm) ühe
lapse võrra ja Pajutibude rühmas (sõimerühm) kahe lapse võrra.
OTSUSTATI
2.1 Laste arv 2018/19. õppeaastal rühmades on järgmine:
Urvakesed (4-5a) - 23 last;
Kastaninublud (5-7a) - 21 last;
Männikäbi põnnid (6-7a) - 20 last;
Kuusekäbi nupsud (3-4a) - 20 last;
Pajutibud (kuni 3a) - 16 last.
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Päevakorrapunkt nr 3 – Tammiste Lasteaia 2018. aasta eelarve
KUULATI
E. Tenson andis teada, et Tori valla üldine eelarve kinnitati volikogu istungil 29. märtsil 2018,
haridusasutuste eelarvetega tegeleb abivallavanem hariduse ja kultuuri alal, Jana Malõh. Tammiste
Lasteaia 2018. aasta eelarves kärpeid ei tehtud, erinevalt esitatud projektist suurenevad eelarves
personalikulud, seda tulenevalt riigipoolsest toetusest, mis eraldatakse riigilt õpetajate palkade
ühtlustamiseks.
Vaadati üle arengukavas planeeritud investeeringud, milleks on käesoleval aastal interaktiivse
tahvli soetamine, heki rajamine ja õuesõppeks vajaminevate vahendite täiustamine. Arengukavas
on planeeritud digitaalsele dokumendihaldusele üleminek 2018/19. õppeaastal, kuid kavas on seda
tegevust rakendada juba käesoleval õppeaastal, tulenevalt struktuurimuutusest (juhiabi ametikoha
loomine).
Arengukavas on planeeritud tugiteenuse sisseostmine kogu arengukava perioodi jooksul, kuid
tulenevad Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) muudatusest ei paku SA Innove järgmisest
õppeaastast enam I tasandi teenust (logopeediline, psühholoogiline ja eripedagoogiline tugiteenus).
Selleks, et selgitada välja tugiteenust vajavate laste arv järgmiseks õppeaastaks, kaardistame
tugiteenuse vajaduse ning vajadusest tulenevalt otsime spetsialiste, kellega sõlmida tööleping.

Päevakorrapunkt nr 4 – Koostöö lapsevanematega
KUULATI
E. Tenson andis teada, et käesoleval õppeaastal on lasteaial plaanis korraldada koostöös
lapsevanematega järgmised ettevõtmised:
1) talgupäev, mille käigus istutatakse 100 hekitaime (tuule kaitseks) ning peitsitakse varjualused
ja peaukse juures olev terrass;
2) tervislike toiduainete kogumiku koostamine aprillis tervisenädala raames, mille kohta saavad
lapsevanemad peagi täpsemat infot rühmadest.
Lisaks on hoolekogu liige Meeli Vent kaasatud Tammiste Lasteaia korraldataval Tervist
Edendavate Lasteaedade (TEL) 5+5 teemapäeval, kus toimub laste lemmikmagustoidu valimine.

Päevakorrapunkt nr 5 – Jooksvad küsimused
5.1 M. Teder soovis teada järgmise õppeaasta rühmaõpetajaid.
E. Tenson vastas, et rühmad jätkavad tööd oma õpetajatega, kui ei tule ette ootamatuid muutusi.
MÄ rühma tuleb sügisest uus õpetaja, praegu täidab asendustöötaja õpetaja abi tööülesandeid ja
õpetaja abi täidab õpetaja assistendi töökohustusi. Konkurssi uue õpetaja leidmiseks hetkel ei
korraldatud, kuna kogemus on näidanud, et poole õppeaasta pealt on väga raske leida head õpetajat
ning sügiseks ootame lapsehoolduspuhkuselt tagasi õpetaja M. Viidebaumi.
5.2 R. Lilletai tundis muret seoses peavärvaga, mis ei avane ega sulgu hästi.
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E. Tenson andis teada, et lasteaia töömees reguleerib väravat järjepidevalt. Vead on tingitud
temperatuurimuutustest ja taanduvad, kui õhutemperatuur jääb plusskraadidesse ning siis on
võimalik värav reguleerida nii, et see töötab korralikult. Seniks palub ta kõigil värava avamisel
olla tähelepanelik, et laste turvalisus saaks tagatud.
5.3 A. Tenno küsis, kas on võimalik midagi ette võtta mänguväljakuga, mis on märg, sest
laste riided on porised. Sellel kevadel peale pinnase tõstmist on valgunud vesi ka kõnniteedele.
E. Tenson andis teada, et lasteaed on tegelenud selle probleemiga maja avamisest alates. Teame
ka probleemi põhjuseid, milleks on savine pinnas ja mänguväljakute all olev maaküte. Peale
pinnase ja atraktsioonide tõstmist on olukord tublisti paranenud, kuid probleemiga tegeletakse
järjepidevalt ka edaspidi. Hetkel on lapsevanemal võimalus panna õueriietele peale niiskuskindlad
õhukesed õueriided, mida on võimalik puhastada rühma esikus oleva käsidušiga.
5.4 M. Ploom küsis suverühmade komplekteerimise plaanide kohta.
E. Tenson andis teada, et juunikuus ja augustikuus on avatud kaks valverühma, kokku pannakse
kaks nooremat ja kaks vanemat rühma ehk Männikäbi põnnide ja Kastaninublude lapsed ning
Urvakeste ja Pajutibude lapsed. Kuna suverühmadesse soovijate arv täidab mõlema rühma kohad
maksimaalselt, siis puudub võimalus pakkuda juunikuus kohta koolieelikutele.
Tori Vallavalitsuse korralduse alusel on Tammiste Lasteaed kollektiivpuhkusel 1.-31. juuli 2018.
5.5 Sooviti teada, mis ajaks teavitatakse uusi lapsevanemaid koha eraldamisest?
E. Tenson vastas, et hetkel tegutseme endiselt Sauga valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise,
lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise korra alusel, mis näeb ette, et
eelkomplekteerimine lõpetatakse 20. juuniks. Selleks kuupäevaks väljastatakse ka teated.
5.6 R. Lilletai küsis tagasisidet menüü muudatuse rakendumise kohta.
Õpetaja O. Laanemets vastas, et magustoidud on menüüs ainult supipäevadel ja see muudatus on
olnud laste toitumisele väga positiivne. Lapsed söövad soolast sööki meelsamini kui teavad, et
magustoitu ei järgne.
E. Tenson lisas, et lasteaial on edaspidi plaanis teha koostööd toitumisnõustajaga menüüde
tervislikumaks muutmiseks, kuid kahjuks käesoleval eelarveaastal selleks võimalusi ei ole, sest
head koolitused maksavad palju ning selleks aastaks on lähtuvalt arengukavast planeeritud Tartu
Ülikooli koolitus õpetajatele.
5.7 Arutleti laste personaalsete joogitopside olemasolu üle rühmades. Leiti, et personaalne
joogitops võiks olla lapsele kättesaadaval kohal ja lapsele äratuntav või eristatav (nimeline).
Antud teema võetakse arutlusele pedagoogilise nõukogu koosolekul.

Raili Lilletai
Koosoleku juhataja

Margit Mihkelsoo
Koosoleku protokollija
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