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Ingrid Kippasto
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PÄEVAKORD:
1. Lasteaia uue õppekava heaks kiitmine.
2. Ettepanekud kodukorra muutmiseks.
3. Laste arvud rühmade komplekteerimisel sügiseks.
4. Jooksvad küsimused.
KUULATI/ARUTATI:
1. Lasteaia uue õppekava heaks kiitmine.
Direktor Inga Väikene:
Lasteaia pedagoogid on käesoleval õppeaastal põhjalikult tegelenud õppekava arendustööga.
Seni kehtivasse õppekavasse on tehtud sisulisi täiendusi ja muudatusi.
Hoolekogu liikmetele on uus õppekava eelnevalt elektrooniliselt saadetud ning kõigil on
olnud võimalik sellega tutvuda. Kas on küsimusi või muudatus/täiendusettepanekuid?
2.

Ettepanekud kodukorra muutmiseks.

Direktor Inga Väikene:
Senine lasteaia kodukord vajas muutmist juba seetõttu, et enam ei eksisteeri Tähtvere
Valda. Ühtlasi viisime sisse ka teisi muudatusi ja täiendusi, millega on samuti kõigil
hoolekogu liikmetel olnud võimalus tutvuda elektrooniliselt. Küsimused/ettepanekud?
3.

Laste arvud rühmade komplekteerimisel sügiseks.

Direktor Inga Väikene:
Hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu
korral suurendada laste arvu lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe
lapse võrra. Oleme pedagoogidega arutanud laste maksimum-arvu erinevates rühmaliikides ja
meie ettepanek on järgmine: 1-2 aastaste rühmas 14 last, 2-3 aastaste rühmas 14 + 2 last, 3-4
aastaste rühmas 20 + 2 last, 4-5 aastaste rühmas 20 + 4 last, sobitusrühmas 20 kohta. Kas
hoolekogu kiidab selle heaks? Samuti on meil plaanis järgmisest õppeaastast Päikesetriinu
rühm muuta sobitusrühmaks.
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4.

Jooksvad küsimused.

Hoolekogu liikmed:
 Kuidas on siiani toimitud linna lasteaedades lasteaia võlglastega?
Linnavalitsuse esindaja hoolekogus Kaspar Kreegimäe:
Suures osas on võlglastega tegelemine lasteaia direktori ülesanne. Tähtis on, et võlga ei
lastaks kasvada liiga suureks ja leitakse läbirääkimiste tulemusel võimalikult kiiresti kõiki
osapooli rahuldav lahendus. Linna tasandil on näiteks juhus, kus lapsevanemale on
koostatud võlatunnistus koos maksegraafikuga.
 Mida plaanib linn ette võtta kohatasuga?
Linnavalitsuse esindaja hoolekogus Kaspar Kreegimäe:
Linn vaatab kohatasu teemat kompleksselt – eesmärgiks on, et kohatasu igas Tartu linna
lasteaias oleks võrdne. Üleminek toimub 3-4aasta jooksul järk-järgult.
Direktor Inga Väikene:
 8. märtsil soovime korraldada kõigile lasteaia töötajatele motivatsioonikoolituse
ajavahemikul 13.30 – 15.00. Ehk õnnestub hoolekogu nii organiseerida, et igas rühmas
oleks keegi lapsevanematest laste juures? Teemakohane arutelu/ettepanekud.
 Lasteaed on kollektiivpuhkusel juulis – juunis ja augustis on avatud koondrühmad.

OTSUSTATI:
1. Hoolekogu kiidab ühehäälselt heaks lasteaia uue õppekava.
2. Hoolekogu kiidab ühehäälselt heaks lasteaia kodukorra.
3. Hoolekogu kiidab heaks ettepanekud laste arvu muutmiseks rühmades.
4. Hoolekogu esinaine Ingrid Kippasto koostab kirja organiseerimaks 8. märtsiks rühma
lastevanemate abi ning ühine kiri saadetakse igasse rühma.
5. Järgmine hoolekogu koosolek toimub 7.mai kell 16.30

Ingrid Kippasto
Koosoleku juhataja

Aget Astmäe
Koosoleku protokollija

