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Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 3                                                     17.aprill 2017 

 

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu 

 

Algus: 16:30 

Lõpp: 18:00 

 

Osalesid: Kristjan Bek, Merlin Burov, Marit Kermas, Helis Pajur, Vieno Rjabova, Imre Vähi, 

Ragne Põldaru 

Kutsutud:  

Valve Voites - Õppealajuhataja 

 

 

Päevakord: 

1. Ringkäik ehitusel 

2. Sisehindamise läbiviimise korra kooskõlastamine 

3. Laste arvu kinnitamine rühmas 

4. Uute õpetajate esindaja valimine hoolekogust 

5. Loterii tulu eest soetatud pillide tutvustamine 

6. 2016 aasta aruande tutvustamine 

7. Jooksvad küsimused 

- Rahvuslike riiete õmblemine 

- Kodukorra muutmise ettepanekud 

- Töötajate koostöövestlustest ülevaate andmine 

- Meeskondade poolt esitatud projektide tutvustamine 

- Maslenitsa ja LA sünnipäeva korraldamise eest tänamine 
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Arutati 

1. Ringkäik ehitusel 

Hoolekogu liikmed said ülevaate ehitusel toimuvast. Esitati jooksvalt tekkinud küsimusi ja 

arutati, millal võiks uus osa valmida. Saali soovitakse kasutada juba maikuus Lusikapäeval.  

 

Arutati: 

2. Sisekorra kooskõlastamine – sisehindamise kord – Helis Pajur tõi välja kohad, mis vajasid 

arutamist. Näiteks õpetaja hindamine – kuidas see käib ja kas ka õpetaja hindab end ise? 

Õppealajuhataja Valve Voites selgitas, et õppealajuhataja viib vaatluseid läbi ning üks osa 

kogu protsessist on see, et õpetaja ja kogu rühma meeskond teeb eneseanalüüsi.  

Üldiselt leiti, et see on mahukas tööinstrument. Õppealajuhataja selgitas, et see dokument on 

valmistatud mitmeks aastaks. Dokumendi järgi toimitakse osade kaupa, näiteks 

lapsevanemate rahuloluküsitlust ei viida läbi igal aastal. Lõpuks saab sellest tervikdokument 

ja arhiivmaterjal.  

 

Arutati:  

3. Laste arvu kinnitamine rühmas 

Inga Väikene: Ettepanek jätta rühmade puhul arvud järgmiseks: 2-3aastased on 

moodustamisel kaks rühma ning 16 kohta (14+2) rühma koguarvuks; 3-7 aastased jätta arv 

samaks, mis eelnevatel aastatel, see on 24 kohta (20+4). Muudatusena 1,5-2aastaste 

sõimerühm moodustada kuni 14 kohta, järgides nende vanuselisi eripärasid ja vajalikkust 

suuremaks individuaalseks tegelemiseks/abistamiseks. Sobitusrühm jätta samuti muutmata, 

ehk 18 kohta.  

Otsustati: hoolekogu liikmed olid ühtsel arvamusel ja nõus nende rühmade arvuliste 

koosseisudega.  

 

Arutati: 

4. Uute õpetajate valimise esindaja hoolekogust. 

Inga Väikene tutvustas, et on vaja leida 4 põhikohalist õpetajat, 1 asenduskohaga õpetaja ning 

1 eripedagoog.  
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Helis Pajur tõi välja küsimuse, et kas jätkatakse endise süsteemiga või minnakse üle 

assistendisüsteemile. Inga Väikene ütles, et jätkatakse 2 õpetajat + 1 õpetajaabi süsteemiga.  

Tutvustati, et hoolekogu esindajal tuleks arvestada hommikuste aegadega, mil töövestlused 

kandidaatidega toimuvad.  

Konkurss kuulutatakse välja mais ning vestlused toimuksid ilmselt mai lõpus, juuni algul. 

Praegu otsest hoolekogu esindajat uute õpetajate valimiseks ei otsustatud. Toodi välja, et seda 

tuleb jooksvalt vaadata, kellel on võimalik tulla ja kes oleks õige inimene – Imre Vähi tõdes, 

et ilmselt oleks kasulikum kui esindajaks saaks inimene, kes on lasteaia tööga lähemalt tuttav 

ning oskaks kaasa mõelda ja rääkida olulistel teemadel, mida jälgida uute õpetajate valimisel.  

 

Arutati: 

5. Loterii tulu eest soetatud pillide tutvustamine. 

Direktor Inga Väikene näitas ning selgitas, milliseid pille osteti loterii tulu eest, mida oli 

1700€. Pillid asuvad õpetajate toas ning neid kasutatakse muusikategevustes, lauluringis ning 

individuaalsetes tegevustes või esinemistel.  

 

Arutati: 

6. Jooksvad küsimused 

 Rahvuslike riiete õmblemine – tuleb leida õmbleja. Lasteaial praegu ainult 

sõimerühmale/ nooremale aiarühmale ja neid vähe. Vajadus põhineb ka sellel, et EV 

100 tähistamine toimub terve aasta vältel. Üleskutse vanematele või leida võimalus 

sponsoreerimiseks. Lasteaia poolt toimuks riide ostmine. Hoolekogu liikmed tõid 

välja, et äkki õnnestuks leida kutsekooli praktika läbimise võimalusena meile 

rahvuslike riiete õmblemine või otsida projekti rahastust. Samuti arutati, et võib-olla 

oleks mõeldav jälle mõne loterii või muu võimaluse kaudu rahastust saada. Imre Vähi 

tõi välja ka, et võiks ajakirjandust kasutada.  

 Tutvustati meeskondade poolt kirjutatud projekte. Hea meel tõdeda, et saime ka 

esimesed rahastused – HITSA projekt robootikaseadmete soetamiseks – 

omafinantseering 15%, ülejäänud rahastab HITSA. Samuti räägiti tervishoiutöötaja 

poolt kirjutatavast projektist õpetajatele – tõukerattamatk.  

 Personali koostöövestlustest ülevaate andmine – rahulolu küsimustiku tagasiside: 

Direktor tõi välja erinevaid aspekte, mis töötajatele on olulised, näiteks töögraafiku 
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paindlikkus, võimalus osaleda erinevatel  üritustel ja sõbralikud suhted kollektiivis. 

Toitlustuse kohapealt toodi välja, et keskmine rahulolu oli kesine, oodatakse oma 

köögi valmimist. Tunnustamisena oli koostöövestlustel kirjeldatud, et oluline osa on 

ka võimalus kaasa lüüa majasisestes tegemistes (blogi kirjutamine, projektide 

eestvedamine jm). Helis Pajur küsis koosoleku käigus ka direktorilt ning 

õppealajuhatajalt, kuidas ollakse tööga harjunud ning tõi välja, et kaadrivoolavus on 

võrreldes eelmiste aastatega vähenenud ning see on väga positiivne.  

 Aasta aruande üle vaatamine – vajadusel ka hoolekogule meilitsi saata. Uus muudatus 

– süsteem sõimest koolini ühe rühmana.  

 Maslenitsa ja LA sünnipäeva korraldamise eest tänamine – hoolekogu liikmete ja 

vanemate tänamine korraldatud ürituste eest.  

 

Järgmine koosolek toimub septembris. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:       Koosoleku protokollija: 

 

Vieno Rjabova       Marit Kermas 

 
 

 

 

 


