Hoolekogu koosolek nr 1
Rannamõisa Lasteaed
Kuupäev: 06.11.2018
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)
 Reeli Jakobi (Murumunade rühma lastevanemate esindaja)
 Karmen Riik-Romanenkov (Mesimummide rühma lastevanemate esindaja)
Puudus:
 Anne-Ly Gross-Mitt (Harku vallavalitsuse esindaja)
Päevakord:
1. Ülevaade eelmise koosoleku otsuste täitmisest
2. Hoolekogu koosseis ja töökorraldus, esimehe valimine
3. Mesimummide rühma kohtade arvu suurendamine
4. Koolitus lasteaia personalile
5. 2018/2019. õppeaasta põhisuunad
6. Üldine informatsioon ja rühmadest tulevad ettepanekud/rõõmud/mured

1. Ülevaade eelmise koosoleku otsuste täitmisest
Ülevaade 09.01.2018 toimunud hoolekogu koosoleku otsuste täitmisest:
Nr Otsus
Täitmine
1. Valverühma
telefoniks
saab Täidetud.
Mürakarude rühma telefon, kõiki
lapsevanemaid teavitatakse vastavast
telefoninumbrist.
2. Rühmade esindajad teavitavad kõiki Täidetud.
oma rühma lapsevanemaid võimalusest
osaleda
uue
perioodi
lasteaia
arengukava koostamise protsessis.
Osalemisest huvitatud lapsevanematele
toimub 23.01.2018 koosolek, kus
lasteaia direktor selgitab antud
protsessi ja ülesandeid.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kalmer Schüts aitab lasteaia direktoril
teha vajalikke täpsustusi õuealale
täiendavate võimaluste loomisega
seoses ning koostada mängumaja
eskiisprojekti.
Talgute raames planeeritavate tööde
nimekiri (sh brigaadid) ja ajakava
lepitakse kokku 2018. aasta kevadel
toimuval
hoolekogu
koosolekul
(märts/aprill).
Rühmade esindajad teavitavad kõiki
oma
rühma
lapsevanemaid
ka
omaltpoolt
31.01.2018
toimuvast
vestlusringist
ning
korraldavad
osalejate eelregistreerumise hiljemalt
20. jaanuariks.
Rühmade
esindajad
teavitavad
lapsevanemaid toimuvast koolitusest
ning püüavad võimalikult palju huvilisi
kaasata koolitusel osalemiseks.
Lapsevanemaid
teavitatakse
detailsemalt (sh kasutades erinevaid
kanaleid) kuidas toimida, kui lapsel (ja
peres üldisemalt) esineb peatäisid.
Lasteaia direktor suunab ning julgustab
rühmaõpetajaid
lapsevanematele
reedeti iganädalasi infokirju edastama
(nädala kokkuvõtted ja informatsioon
edaspidiseks).

Täidetud.

Planeeritavad tööd ja brigaadid said
kokku lepitud hoolekogu koosoleku
väliselt.

Täidetud.

Täidetud.

Täidetud.

Täidetud.

2. Hoolekogu koosseis ja töökorraldus, esimehe valimine
Hoolekogu liikmed tutvustasid ennast ning oma eesmärke hoolekogu liikmetena.
Lisaks uutele rühmade esindajatele (Mesimummid, Merilõvid) on toimunud muutus
ka lasteaia pedagoogide esindaja osas – pikaajalise hoolekogu liikme Elin Otsa
asemel on nüüdsest Sirle Kaljend.
Hoolekogu ülesanded ja pädevuse sätestab lasteaia põhimäärus, mis on kättesaadav
lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/402062017020
Otsustati:
 Tänada Elin Otsa pikaajalise ning sisuka panuse eest hoolekogu töösse.
 Hoolekogu esimeheks 2018/2019. õppeaastaks valida Veikko Toomere.

3. Mesimummide rühma kohtade arvu suurendamine
Kuulati Margit Toomlaid: Käesoleval õppeaastal esmakordselt lasteaias sõimerühm.
Hetkel rühmas 14 kohta. Rühm toimib hästi, erivajadusega lapsi pole ning sageli on
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kohal vaid pooled lapsed. Sellest tulenevalt ettepanek suurendada kohti rühmas kahe
võrra, et edaspidi oleks rühmas 16 kohta. Eesmärk muuhulgas ka see, et ühe pere
lapsed saaksid käia ühes lasteaias (soovijaid leidub). Järgmise õppeaasta sügisest
antud rühmas kohti minimaalselt 20, kuna tegu pole siis enam sõimerühmaga.
Otsustati:
 Suurendada Mesimummide rühma kohtade arvu kahe koha võrra, 14st 16ne
kohani.

4. Koolitus lasteaia personalile
Kuulati Margit Toomlaid: Esmaspäeval, 3. detsembril, toimub lasteaia personalile
jõulude puhul ühine koolitus/üritus. Algab kell 12.00 ja kestab kuni õhtuni. Sellest
tulenevalt palume vanemaid abiks laste järgi vaatamisel. Nende jaoks, kes kohapeale
tulevad, on see kindlasti väga huvitav kogemus.
Otsustati:
 Hoolekogu liikmed saadavad oma rühma vanematele üleskutse laps
võimalusel antud päeval koju jätta või siis varem ära viia. 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. 2018/2019. õppeaasta põhisuunad
Kuulati Margit Toomlaid: Kui 2017/2018. õppeaasta oli rohkem väljapoole
suunatud (nt toimus väärtuskonverents, võeti osa Rohelise Kooli projektist
https://sites.google.com/rannamoisa.edu.ee/eco-schools/avaleht), siis käesoleval,
2018/2019. õppeaastal, ollakse rohkem sissepoole suunatud. Fookuses on andekus kui
erivajadus. Kogemus taoliseks tööks andekate lastega on esmakordne, kuid
valmisolek ja tahe selleks tööks on olemas.

6. Üldine informatsioon ja rühmadest tulevad ettepanekud/rõõmud/mured
Kuulati Margit Toomlaid:
Jõulutraditsioonid lasteaias. Põhiväärtuseks on jagamine. Päkapikud lasteaias ei käi
ja lapsed saavad jõulude ajal lasteaias rühma ühiskingituse (mingi ese, elamus vmt).
12. detsembril kell 10.00 – 12.00 toimub laste jõulupidu Eesti Vabaõhumuuseumis
(https://evm.ee), kohapeal on ka jõulusokk. Õhtul toimub lasteaias rühmade
ühislaud/istumine/kingituse üleandmine vanematega. 17.12 jõulukontsert Rannamõisa
kirikus. Jõulukuu üritused kajastuvad ka lasteaia koduleheküljel kalendris
(http://rannamoisa.edu.ee).
Jaanuari koolitus/üritus lapsevanematele. Jaanuari lõpus toimub taaskord lasteaiapoolne üritus lapsevanematele igapäevatöö ja meetodite tutvustamiseks (nagu
eelmisel õppeaastal paneeldiskussioon “Kasvame koos"). Oodatakse ka vanemate-
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poolseid ettepanekuid, et mida seal näha ning kuulda soovitakse. Kindlasti tuleb
muuhulgas juttu projektõppest.

Rühmadest tulevad ettepanekud/mured/rõõmud:
Huviringide toimumise ajad. Mitmete huviringide (nt judo, jalgpall, tantsimine)
toimumise ajad on võrreldes väljakuulutatuga muutunud (nt nooremate ja vanemate
gruppide ajad omavahel vahetunud või võetakse lapsi huviringidesse kohalolijatest
lähtuvalt vmt). Samas ei ole vanematele tulnud teavitust muudatuste osas ja see on
tekitanud segadust nt lapsele järgituleku aja osas. Paraku lasteaed antud tegevust ei
koordineeri ning seetõttu on konkreetse informatsiooni ja kokkulepete sõlmimiseks
vajalik pöörduda otse läbiviijate poole.
Tagasiside vanematele laste õppetegevuse ja edusammude kohta. Lapsevanemad
on välja toonud, et soovitakse saada rohkem informatsiooni lapse tegevuste ja arengu
osas. Igapäevategevused on kirjas ELIISis (https://www.eliis.ee). Kord aastas toimub
arenguvestlus. Võimalus on rühmaõpetajaga soovi korral aeg kokku leppida
konkreetse lapse arengust vestlemiseks. Soovitav on tutvuda ka alushariduse
õppekavaga (http://rannamoisa.edu.ee/oppekava). Samuti on võimalik kokku leppida
aeg lapse arengust vestlemiseks eripedagoog/logopeed Sirle Kaljendiga.
Lastes vaimse pingutuse ja esinemisjulguse harjutamine. Lastevanemad on toonud
positiivsena välja, et lasteaed võimaldab lastel olla füüsiliselt aktiivne, kuid tekkinud
on küsimus, et kuidas arendatakse lapsi vaimsest küljest (nt luuletuste, laulude,
tekstide jmt õppimine) ning esinemisjulguse harjutamise osas. Vastavad tegevused
toimuvad lastega igapäevatöö käigus (nt on mäng lapsele vaimne pingutus, erinevate
luuletustega saadetakse tegevusi jmt). Vabade valikute reedel on võimalik lapsel end
igakülgselt proovile panna (sotsiaalsed oskused, julgus, otsustamine, erinevate asjade
katsetamine). Esinemine jmt on vabatahtlikkuse alusel. Lapsevanemad võiksid tulla
vaatama vabade valikute reede tegevusi parema ettekujutuse saamiseks.
Rahvatraditsioonide ja tähtpäevade tähistamine lasteaias. Lastevanematel on
tekkinud küsimus, et kuidas ja millest lähtuvalt tähistatakse lasteaias erinevaid
tähtpäevi. Lasteaias on välja valitud tähtpäevad, mida ülemajaliselt tähistatakse (nt
isadepäev, jõulud, vabariigi aastapäev, vastlapäev, emakeelepäev, emadepäev). Teiste
tähtpäevade (nt kadri- ja mardipäev) tähistamine toimub rühmasiseselt. Eesmärk
muuhulgas ka see, et ühele perioodile ei satuks liiga palju asju korraga, pidevalt
toimuvad lasteaias ka erinevad kontserdid, näidendid jmt.
Saali põranda temperatuur. On tulnud tagasisidet, et põrand saalis on jahe ning
soovitatakse lastel sokid/jalanõud jalga jätta. Saalis põrandaküte puudub, olemas on
vaid radiaatorid. Eelnevast aastast taolist probleemi ei mäleta, kuigi saali kütteallikate
osas midagi muutunud pole võrreldes varasemaga.
Lasteaia territooriumi valgustatus. Praegusel perioodil on õhtuti lasteaia
territooriumil pime, kuna lampe on vähe ning see seab mõningad piirangud laste
õhtusele õues viibimisele. Vastavaid tähelepanekuid on tulnud nii lapsevanemate kui
töötajate seast.

4

Otsustati:
 Rühmade esindajad kommunikeerivad lasteaia jõulutraditsioone oma rühma
vanematele. Kõige olulisem on see uute rühmade (Mesimummid, Merilõvid)
puhul.
 Rühmade esindajad informeerivad oma rühma vanemaid planeeritavast
jaanuari lõpu koolitusest/üritusest ja edastavad lapsevanemate soovid teemade
osas direktorile hiljemalt 01.01.2019.
 Rühmade esindajad (Reeli Jakobi, Karmen Riik-Romanenkov, Liina Peever)
pöörduvad ajakohase informatsiooni saamiseks ja kokkulepete sõlmimiseks
vastavate huviringide läbiviijate poole.
 Rühmade esindajad tuletavad oma rühma lapsevanematele meelde ELIIS
keskkonda igapäevase informatsiooni saamise võimalusena. Vajadusel
informeerivad ka sellest, et ligipääsu on võimalik taotleda oma rühmaõpetaja
kaudu, selleks vajalik edastada isikukood.
 Uuritakse võimalusi täiendavate valgusallikate hankimiseks lasteaia õuealale
(Veikko Toomere).

Veikko Toomere
Juhataja

Liina Peever
Protokollija
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