TAMMISTE LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 3
30. august 2018
Koosoleku kestvus: kell 16.00 – 16.45
Koosoleku juhataja: Raili Lilletai (hoolekogu esimees).
Koosoleku protokollija: Margit Mihkelsoo (juhiabi).
Koosolekust võtsid osa: osalejate nimed ja allkirjad on registreerimislehel.
PÄEVAKORD
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Tammiste Lasteaia 2017/18 õa aruanne
Ülevaade hoolekogu tegevusest 2017/18. õppeaastal
Laste ja lastevanemate tagasiside lasteaia tegevusele 2017/18. õppeaastal
Brošüür „100 tervislikku toiduainet “
Töötajate tunnustamine
Töökorraldus ja tugiteenused 2018/19. õppeaastal
Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt nr 1 – Tammiste Lasteaia 2017/18 õa aruanne
KUULATI
Direktor E. Tenson andis ülevaate Tammiste Lasteaia 2017/18 õa tegevuskava täitmisest.
Tegevuskavas planeeritud tegevustest said kõik tegevused täidetud. Ettepanekuid ja küsimusi
ei esitatud, aruanne kiideti heaks ühehäälselt. Tegevusaruanne edastatakse valda ning dokument
on huvilistele kättesaadav direktori kabinetis.
OTSTUSTATI
1.1 Kiita heaks Tammiste Lasteaia 2017/18 õa tegevuskava aruanne.
Päevakorrapunkt nr 2 – Ülevaade hoolekogu tegevusest 2017/18. õppeaastal
KUULATI
Hoolekogu esimees R. Lilletai andis ülevaate hoolekogu tegevusest 2017/18. õppeaastal.
Kokkuvõte on lisatud protokollile LISA 1.
Päevakorrapunkt nr 3 – Laste ja lastevanemate tagasiside lasteaia tegevusele 2017/18.
õppeaastal
KUULATI
Õppealajuhataja D. Harjaks tutvustas laste rahulolu küsitluse kokkuvõtet. D. Harjaks lisas
juurde, et laste antud vastused sõltuvad palju nende hetketujust ning peegeldavad ka kodust
olukorda ning seetõttu ei pruugi saadud tulemus olla tõene. Ettepanekuna tõi ta välja küsitluse
lühemaks ja kompaktsemaks tegemise, et ei oleks korduvaid küsimusi. Õigustatud on ka
noorema vanuseastme (5-6a) küsitlemine, et saadud tulemuste analüüsimisel määrata
parendustegevused järgmisele õppeaastale.

KÜSIMUS
M. Ploom: „Kas vanematelt on võetud nõusolek lapse küsitlemiseks?“
VASTUS
D. Harjaks: „Jah, nõusolek on eelnevalt võetud.“
KUULATI
Direktor E. Tenson andis ülevaate lapsevanemate hulgas läbiviidud tagasisideuuringu
tulemustest. Lapsevanemad hindavad lasteaia tegevusi kõrgelt – kõige madalam keskmine
hinne on 4,54 (5-palli skaalal) ja valdavalt on 4,8, 4,9. Kõikide tehtud ettepanekutega
arvestatakse võimaluste piires edasiste tegevuste planeerimisel.
Koondkokkuvõte on huvilistele kättesaadav Tammiste Lasteaia kodulehel:
http://www.tammistelasteaed.ee/fileadmin/pdf/Vanemate_tagasiside/201718_oa_tagasiside_uuringu_kokkuvote.pdf
Päevakorrapunkt nr 4 – Brošüür „100 tervislikku toiduainet “
KUULATI
Direktor E. Tenson tutvustas koostöös lapsevanematega koostatud ja Eesti Vabariik 100
juubeliaastast inspireeritud kogumikku „100 tervislikku toiduainet“, mille koostamisse kaasati
kõiki lapsi, nende vanemaid ja lasteaia personali. Direktor tänas kõiki hea koostöö eest ja
nimetas, et käesolev kogumik sisaldab kasulikku infot toiduainete kohta sh mõju inimese
organismile.
Kogumik on kättesaadav Tammiste Lasteaia kodulehel
http://www.tammistelasteaed.ee/fileadmin/pdf/Kogumikud/100_toiduainet_30.08.2018.pdf
Päevakorrapunkt nr 5 – Töötajate tunnustamine
KUULATI
Direktor E. Tenson andis ülevaate Tammiste lasteaia töötajate tunnustamisest. Tammiste
Lasteaia motivatsioonisüsteemi alusel jagati järgmised tiitlid ning tunnustati 2017/18 õa
tulemusliku töö eest.


„Hea kolleeg 2018“ – Margit Koppel (valitud üldkoosolekul nr 1, 22. mai 2018);



„Parim meeskond 2018“ – Männikäbi põnnid (Berit Kibe, Katrin Milistver, Margit
Mihkelsoo, Taimi-Tamara Kaasik) (valitud üldkoosolekul nr 1, 22. mai 2018);



Lasteaia aasta tegu „TEL teemapäev 5+5“ – eestvedaja Evelin Bergmann;



Lasteaia esindamine – TEL teemapäeva 5+5 magustoidu valmistamine ja üritusel
osalejate toitlustamine - Janeta Sinivee;



Lasteaia esindamine – projekti kirjutamine lasteaiale pillide muretsemiseks – Marge
Lumisalu.

E. Tenson lisas, et Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud „Eesimaa õpib ja tänab“ esitas
Tammiste Lasteaed kaks kandidaati, õpetajad Maiken Eskla ja muusikaõpetaja Marge
Lumisalu. Tänaseks on teada, et kumbki õpetaja ei saanud nomineeritud. Pärnu maakonna
„Aasta õpetaja“ kandidaadid ei ole veel avalikustatud.

Päevakorrapunkt nr 6 - Töökorraldus ja tugiteenused 2018/19. õppeaastal
KUULATI
Direktor E. Tenson tutvustas 2018/19. õppeaasta töökorraldust. Uuel õppeaastal töötab lasteaias
endiselt neli aiarühma ja üks sõimerühm. Muudatusena on algaval õppeaastal kõik neli
aiarühma kahe õpetaja süsteemil (2 õpetajat ja õpetaja abi) – vastavasisulise
struktuurimuudatuse taotlus sai vallavalitsuse poolt heakskiidu. Õpetajad töötavad
summeeritud töögraafikute alusel.
Valverühmad töötavad hommikul 7.00-7.30 ja õhtul 18.00-18.30.
Urvakeste rühmaruum on valverühmaks Urvakeste ja Kastaninublude lastele ning
Kuusekäbi nupsude rühmaruum on valverühmaks Männikäbi põnnide ja Kuusekäbi nupsude
lastele (hommikul ja õhtul) ning hommikuti Pajutibude laste jaoks (Pajutibude rühm on avatud
18.00-ni).
Tugiteenused – eelmisel õppeaastal töötas Tammise Lasteaias kaks logopeedi (koormus kokku
0,8) ning eripedagoogist tugiteenust telliti SA Innovest. Kuna Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse muudatuse tõttu SA Innove enam I tasandi tugiteenuse võimalust ei paku,
esitati Tori Vallavalitusele taotlus logopeedi ametikoha suurendamiseks (1,0 koormus). Taotlus
rahuldati ning alates 1. septembrist 2018 töötab nii logopeedi kui eripedagoogina lasteaias P.
Jalakas. P. Jalaka töögraafik on koostamisel, kindlasti planeeritakse graafikusse ka aeg
lapsevanemate nõustamiseks. Logopeedi vastuvõtu aeg lapsevanematele pannakse üles lasteaia
kodulehele.
Pidevalt suureneb nende laste osakaal, kes vajaksid psühholoogilist tugiteenust. Arutleti
võimaluse üle luua valla lasteaedade peale psühholoogi ametikoht, kes teenindaks kõiki
piirkonna lasteaedu. Praegu teeb lasteaed koostööd Rajaleida keskusega, kust tuleb spetsialist
kohapeale last vaatlema ja osapooli nõustama.
Vallavalitsuse esindaja L. Luur küsis Pärnu Haiglas asuva Vaimse tervise keskuse teenuste
kasutamise kohta. Vastati, et järjekorrad sinna on pikad. Kuna probleem on kasvav ja abi
vajavad ka lapsevanemad, oleks vaja spetsialiste juurde.
Hoolekogu liige M. Vent tundis huvi, kas vähendatud lisatud suhkruga toitudega menüü on
muudatuse toonud ka laste käitumises. Vastati, et täpset hinnangut on raske anda, aga
tervislikum on see lapse jaoks kindlasti, sest kiiresti imenduvaid süsivesikuid on nüüd toidus
vähem. Kuna lasteaiatoit ei ole lapsele ainukeseks toiduks, siis mõjutavad laste tervist ka
kodused toiduharjumused.
Päevakorrapunkt nr 7 – Jooksvad küsimused
KÜSIMUS
M. Teder uuris õhtuse lastega õues olemise kohta, ehk millest sõltuvalt ollakse õues?
VASTUS
E. Tenson vastas, et õues olemine sõltub suures osas aastaaegadest ning ka koostööst
vanematega nt sobilike riiete olemasolu. Soovime, et lapsed saaksid ka õhtusel ajal olla õues,
kuid huviringide ajad mõjutavad erinevalt rühmade õue minemist.

KÜSIMUS
D. Harjaks küsis vallavanemalt mänguväljaku korralise ülevaatuse hanke tulemuste kohta.
VASTUS
L. Luur palus antud teema täpsustada üle abivallavanem J. Malõhiga ning kui hange sel aastal
ei jõustu, siis on lasteaial õigus kutsuda ülevaatuse tegija.

Raili Lilletai
Koosoleku juhataja

Margit Mihkelsoo
Koosoleku protokollija

LISA 1
Ülevaade Tammiste lasteaia hoolekogu tegevusest 2017\18. õppeaastal
2017\18. õppeaastal toimusid hoolekogu koosolekud kolmel korral: 31. oktoobril, 2. aprillil
ning 30. augustil.

Oktoobrikuu koosolekul:


valiti hoolekogu esimees (Raili Lilletai) ja esimehe asetäitja (Agrit Peetson);



lasteaia direktor Eda Tenson tutvustas 2017\18 õppeaasta tegevuskava;



majandusjuhataja Age Pilter andis ülevaate 2017. aasta eelarve täitmisest ja
suurematest väljaminekutest, milleks olid saali klaasseintele ruloode paigaldamine,
tugiteenuse sisseostmine (SA Innove, eripedagoog), ventilatsioonitorustike seespidine
puhastus ja rasvakanali puhastus, välisvalgustuse korrastamine, wifi leviala
laiendamine ning osaliselt lasteaia arvutite uuendamine, personalile koolituste
võimaldamine (reflektsioonikoolitus, toiduhügieenikoolitus õpetaja abidele,
täiendkoolitused õpetajatele, logopeedile, tugiõpetajale, liikumis-ja muusikaõpetajale);



hoolekogu tutvus ja kiitis heaks juhtkonna poolt planeeritud 2018. aasta
eelarvekavandi;



valiti hoolekogu esindajad lasteaia arendusrühmadesse (Meeli Vent- tervise
tegevuskava rakendamise arendusrühm, Raili Lilletai- turvalisuse edendamise töörühm
ja Agrit Peetson- hoolekogu esindaja pedagoogilise personali konkursikomisjonis);



majandusjuhataja Age Pilter teavitas, et arengukavast lähtuvalt on planeeritud ITvahendite (projektor, interaktiivne tahvel) soetamine õpikeskkonna parendamiseks ning
seoses sellega tänavu lasteaia eelarvest jõulukingitust ei rahastata. Küll aga on
jõulupakis lasteaia poolt igale lapsele tervislik maiustus ning vanemad saavad omal
soovil ja oma vahenditega lisada kingituse;



jooksvate küsimuste raames andis direktor Eda Tenson teada Kastaninublude rühma
õpetaja konkursi luhtunud katsest (sooviavaldusi ei laekunud, õpetaja ametikohale asus
Maiken Eskla ja tugiõpetaja kohale Herme Koit), arutleti sõimerühma õpetajate
liikumist aiarühma.

Aprillikuu koosolekul:


direktor tutvustas uuel õppeaastal komplekteeritavaid rühmi ja andis ülevaate rühmade
koosseisudest. Kõik aiarühma soovijad said koha ja sõimerühma ootejärjekorda jäi 14
last.
Tehti
vallale
ettepanek kinnitada
laste
arv
2018\19. õppeaastal
rühmades järgnevalt: Urvakesed - 23, Kastaninublud - 21, Männikäbi põnnid - 20,
Kuusekäbi nupsud –20 ja Pajutibud – 16 last.



direktor andis teada, et Tori valla üldine eelarve kinnitati ja Tammiste lasteaia eelarves
kärpeid ei tehtud, projektist esitatust erinevad, vaid suurenenud personalikulud. Vaadati
üle arengukavas planeeritud investeeringud, milleks on interaktiivse tahvli soetamine,

heki rajamine ning õuesõppeks vajaminevate vahendite täiendamine. Planeeritud on
digitaalsele dokumendihaldusele üleminek 2018\19 õppeaastal, kuid seda soovitakse
võimalusel rakendada juba käesoleval õppeaastal, tulenevalt struktuuri muutusest
(juhiabi ametikoha loomine). Seaduse muudatusest tulenevalt, ei pakku SA Innove
järgmisest õppeaastast enam I taseme teenust. Tugiteenust vajavate laste arvu
väljaselgitamiseks järgmiseks õppeaastaks kaardistatakse tugiteenuse vajadus ja
vastavalt sellele otsitakse spetsialiste;


hoolekogu informeeriti lastevanematega plaanis olevatest ettevõtmistest: talgupäev,
mille käigus istutatakse 100 hekitaime tuule kaitsek, peitsitakse varjualused ja peaukse
juures olev terrass ning tervisliku toiduainekogumiku koostamine tervisenädala raames.
Lisaks oli hoolekogu liige Meeli Vent kaasatud Tammiste Lasteaia poolt korraldataval
TEL 5+5 teemapäeval, kus valiti laste lemmikmagustoit. Võitjaks osutus kaheksa
lasteaia hulgast meie Tammiste Lasteaia smuuti.



Jooksvate küsimuste raames sooviti teada järgmise õppeaasta rühmaõpetajaid, arutleti
peavärava parandamise võimalusi, räägiti menüü muudatustest ja suverühmade
komplekteerimisest, arutleti laste personaalsete joogitopside üle rühmades ning mõeldi
koos, kuidas lasteaia hoov kuivemaks muuta.

Siiras tänu kõigile hoolekogu liikmetele ja juhtkonnale panustatud aja ning hea koostöö eest.

Raili Lilletai
Hoolekogu esimees
30.08.2018

