Hoolekogu koosolek nr 2
Rannamõisa Lasteaed
Kuupäev: 16.05.2019
Algus: 17.30
Lõpp: 19.30
Juhataja: Veikko Toomere
Protokollija: Liina Peever
Osalejad:
 Margit Toomlaid (lasteaia direktor)
 Sirle Kaljend (lasteaia pedagoogide esindaja)
 Veikko Toomere (Mürakarude rühma lastevanemate esindaja)
 Liina Peever (Midrilindude rühma lastevanemate esindaja)
 Urmas Mei (Mürakarude rühma lastevanemate esindaja)
 Kalmer Schüts (Rõõmuritsikate rühma lastevanemate esindaja)
 Andres Jürioja (Merilõvide rühma lastevanemate esindaja)
 Ulrika Hurt (Murumunade rühma lastevanemate esindaja, asendusliige)
 Karmen Riik-Romanenkov (Mesimummide rühma lastevanemate esindaja)
Puudus:
 Anne-Ly Gross-Mitt (Harku vallavalitsuse esindaja)
 Reeli Jakobi (Murumunade rühma lastevanemate esindaja)
Päevakord:
1. Õppeaasta kokkuvõte ja järgmise õppeaasta plaanid
2. Ülevaade eelmise koosoleku otsuste täitmisest
3. Merilõvide rühma kohtade arvu suurendamine
4. Kitsed ja hügieen
5. Huvitegevuse mitmekesistamise võimalused
6. Kodukorra ning filmimise ja pildistamise korra kooskõlastamine

1. Õppeaasta kokkuvõte ja järgmise õppeaasta plaanid
Kuulati Veikko Toomere: Alustuseks suur tänu kogu lasteaia personalile. Õppeaasta
on möödunud rahulikult. Küsimusi, mis oleks vahepeal vajanud hoolekogu
kokkukutsumist, pole tekkinud.
Kuulati Margit Toomlaid: Võrreldes eelmise õppeaastaga on olnud rahulikum aasta.
See on olnud teadlik otsus. Rühmad said enam teha seda, mida ise soovisid ja nad on
olnud väga aktiivsed, sealhulgas projektõppe teema “Globaalne kodakondsus” raames
(vt
https://sites.google.com/rannamoisa.edu.ee/eco-schools/2018-2019-õppeaasta).
Eraldi konkurssidel ei osaletud. Hetkel vaid aktuaalne Keskkonnakäpa konkurss
(Murumunade rühm ja assistendid, vt https://keskkonnakäpp.ee/rannamoisa-lasteaiamurumunade-ruhm-ja-assistendid-maarja-sonajalg-ning-gerli-heinpold).
Rühmade
assistendid käisid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppimas ja sel kevadel lõpetas
kooli kolm assistenti (Gerli Heinpõld, Lilia Vahenõmm, Ines Gribulis) ning kaks veel
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õpivad. Külalisi teistest lasteaedadest oleme vastu võtnud reedeti, kus nad on saanud
osa vabade valikute päevast. Toimunud on ka koolitusi personalile (nt Mürakarude
rühma lastele, vanematele, töötajatele). Täiendanud oleme lasteaia õueala uute
atraktsioonidega (Murumunade, Mesimummide rühma juures). Soestatud sai uus
funktsionaalne köögiahi. Plaan on uuendada kunstiklassi. Septembris on minek koos
rühmaõpetaja Kersti Veskusega projektõppest rääkima. Soov on paigaldada
veesüsteemile lülitid (kui valve sees, siis vesi väljas). Jätkub juba varasemast ajast
tuttav pikaajaline probleem seoses katuse lekkimisega. Hetkeseisuga eraldatud
lasteaiale 20 000 eurot katuse remondiks. Uuest õppeaastast lähevad ka kaks töötajat
lapsehoolduspuhkusele. Midrilindude rühma on uus õpetaja leitud, Rõõmuritsikatesse
assistenti veel otsitakse.

2. Ülevaade eelmise koosoleku otsuste täitmisest
Ülevaade 06.11.2018 toimunud hoolekogu koosoleku otsuste täitmisest:
Nr Otsus
Täitmine
1. Tänada Elin Otsa pikaajalise ning Täidetud.
sisuka panuse eest hoolekogu töösse
2. Hoolekogu esimeheks 2018/2019. Täidetud.
õppeaastaks valida Veikko Toomere
3. Suurendada Mesimummide rühma Täidetud.
kohtade arvu kahe koha võrra, 14st
16ne kohani
4. Hoolekogu liikmed saadavad oma Täidetud.
rühma vanematele üleskutse laps
võimalusel antud päeval koju jätta või
siis varem järgi tulla. Samuti püüavad
leida iga rühma lapsevanemate seast
kaks vabatahtlikku, kes oleksid nõus 3.
detsembril alates kell 12.00 abistama
nende laste järgi vaatamisel, kes sel
päeval lasteaias on.
5. Rühmade esindajad kommunikeerivad Täidetud.
lasteaia jõulutraditsioone oma rühma
vanematele. Kõige olulisem on see
uute
rühmade
(Mesimummid,
Merilõvid) puhul
6. Rühmade esindajad informeerivad oma Täidetud.
rühma
vanemaid
planeeritavast
jaanuari lõpu koolitusest/üritusest ja
edastavad
lapsevanemate
soovid
teemade osas direktorile hiljemalt
01.01.2019.
7. Rühmade esindajad (Reeli Jakobi, Täidetud.
Karmen Riik-Romanenkov, Liina
Peever)
pöörduvad
ajakohase
informatsiooni
saamiseks
ja
kokkulepete sõlmimiseks vastavate
huviringide läbiviijate poole.
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8.

9.

Rühmade esindajad tuletavad oma Täidetud.
rühma lapsevanematele meelde ELIIS
keskkonda igapäevase informatsiooni
saamise
võimalusena.
Vajadusel
informeerivad ka sellest, et ligipääsu
on
võimalik
taotleda
oma
rühmaõpetaja kaudu, selleks on vajalik
edastada oma isikukood.
Uuritakse
võimalusi
täiendavate Võimalusi on uuritud, vajalikud on
valgusallikate hankimiseks lasteaia täpsustused ja jätkutegevused.
õuealale (Veikko Toomere)

Toimus arutelu õueala täiendavate valgusallikate teemal.
Otsustati:
 Kalmer Schüts koos spetsialistiga vaatab õueala üle ning edastab lasteaia
direktorile hinnapakkumise kettvalgustuse osas.

3. Merilõvide rühma kohtade arvu suurendamine
Kuulati Margit Toomlaid: Hetkel rühmas 20 last, erivajadusega lapsi pole.
Eeltoodust tulenevalt ettepanek suurendada kohti rühmas kahe võrra, et edaspidi oleks
rühmas 22 kohta. Kogu lasteaia lõikes laste kohalkäimise protsent 67. Süsteem hetkel
selline, et algul võetakse rühma 20 last ja kui erivajadusega lapsi pole, siis järk-järgult
kohtade arvu suurendatakse kuni 24ni.
Toimus arutelu Merilõvide rühma kohtade suurendamise teemal.
Otsustati:
 Suurendada Merilõvide rühma kohtade arvu kahe koha võrra, 20lt 22e kohani.

4. Kitsed ja hügieen
Kuulati Margit Toomlaid: Juba mõnda aega on aktuaalne teema, et kitsed käivad
liivakastis oma loomulikke vajadusi rahuldamas, mis paraku pole ei hügieeniline ega
esteetiline. Lisaks on ka liivakasti koristamine keerukam. Sellest tulenevalt oleme
palju mõelnud antud probleemi lahendamisele ning ootame ettepanekuid.
Toimus arutelu kitsede teemal. Leiti, et kitsed ja ka teised loomad lasteaias on
toredad, kuid kitseda ligipääsu liivakastile tuleks väljatoodud põhjustel piirata.
Otsustati:
 Piirata liivakasti ala, et kitsed sinna ei läheks.
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5. Huvitegevuse mitmekesistamise võimalused
Lapsevanemate poolt on välja toodud, et füüsilise tegevuse osas on huviringide
tegevus lasteaias väga hästi kaetud (judo, Idla võimlemine, üldfüüsiline treening,
jalgpall, tantsimine). Samas võiks veidi olla ka teisi võimalusi loovuse ning vaimsuse
arendamiseks. Näiteks pillimäng (flöödiring) ja võõrkeeleõpe (inglise keel, vene
keel).
Margit Toomlaid räägib, et kahjuks sel aastal maleringi pole, kuna huvilisi oli liiga
vähe. Lisaks selgitab, et huviringide tegevust lasteaia poolt ei koordineerita. Samas on
lasteaed avatud uutele võimalustele. Seega kui on olemas konkreetne huviringi
läbiviija ja võimalus selle läbiviimiseks (sobiv aeg, koht), siis saab selles ka kokku
leppida.
Sirle Kaljend toob välja, et lapsed võiks esialgu selgeks saada siiski oma emakeele ja
teised keeled tuleks siis hiljem lisaks. Pigem saaks erinevaid keeli rühmasiseselt
tutvustada, kuna paljud lapsed on kakskeelsed. Samas võiks lasteaias huviringina
toimuda nt rütmika või pillimäng.
Ulrika Hurt lisab, et lastevanematel on kindlasti huvi ka lauluringide vastu. Ehk
oleks Elin Ots nõus midagi tegema muusikaringi osas.
Otsustati:
 Suunata potsentsiaalsed huviringide läbiviijad oma pakkumisega direktor
Margit Toomlaid’i poole.

6. Kodukorra ning filmimise ja pildistamise korra kooskõlastamine
Margit Toomlaid tutvustas ajakohastatud lasteaia kodukorda (vt Lisa 1) ning uut
filmimise ja pildistamise korda (vt Lisa 2). Dokumentide uuendamise ja loomise
vajadus tuleneb seadusandlusest ja/või muudatustest lasteaia igapäevatöö korralduses.
Otsustati:
 Kooskõlastada dokumendid “Rannamõisa Lasteaia
“Rannamõisa Lasteaia filmimise ja pildistamise kord”.

Veikko Toomere
Juhataja

kodukord”

ning

Liina Peever
Protokollija
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