Hoolekogu koosolek
Rannamõisa lasteaed
Kuupäev: 26.10.2017
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Lõpp: 20.00
Juhataja: Margit Toomlaid
Protokollija: Liina Peever
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 Vello Viiburg (Harku vallavalitsuse esindaja)
Puudusid:
 Reeli Jakobi (Murumunade rühma lastevanemate esindaja)
 Jaana Torp (Mesimummide rühma lastevanemate esindaja)
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2. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
3. Lasteaia lahtioleku aja kooskõlastamine/kinnitamine
4. Informatsioon suurematest väljakutsetest 2017/2018. õppeaastal
5. Rühmadest tulevad ettepanekud/rõõmud/mured
1. Hoolekogu töökorraldus
Hoolekogu ülesanded ja pädevuse sätestab lasteaia põhimäärus, mis on kättesaadav
lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/402062017020

2. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
Hoolekogu liikmed tutvustasid ennast ning oma eesmärke hoolekogu liikmetena. Uue
hoolekogu liikmed avaldasid arvamust, et hoolekogu ja üldse lapsevanemad võiks
rohkem panustada lasteaia töösse ning arendusse.
Hoolekogu esimeheks 2017/2018. õppeaastaks valiti konsensulikult Veikko Toomere
ning protokollijaks Liina Peever. Veikko Toomere tegi ettepaneku, et hoolekogu
koosolekud võiksid edaspidi toimuda tihedamini.
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3. Lasteaia lahtioleku aja kooskõlastamine/kinnitamine
Kuulati Margit Toomlaid: Ettepanek, mis tugineb poole aasta statistikale, on et
avame lasteaia endiselt 07.00 (valverühm 07.00-07.30) ja õhtul valverühm 18.0018.30. Seega sulgeksime lasteaia vaid 30 minutit varem, kuid see oleks suur võit
tööajas – valverühma assistendid saaksid tulla tööle 11.00 asemel 10.30 (see on
rühmas õuemineku aeg).
Lasteaia direktor oli antud teemat käsitlenud ka septembri alguses toimunud
lastevanemate koosolekutel. Lisaks olid rühmade esindajad teemat arutanud ka oma
rühmade lastevanematega. Muudatuse vastu olid vaid üksikud lapsevanemad (nt
Rõõmuritsikate rühmast oli küsitluse tulemusena 19 lapsevanemat poolt ning üks
vastu), kellel oli mure eelkõige sellepärast, et mis saab siis, kui 18.30-ks lapsele
mingil põhjusel järgi ei jõua (nt liiklusummik).
Otsustati:
 Kooskõlastada/kinnitada lasteaia lahtioleku ajaks alates 01.12.2017 kell 07.00
– 18.30.
 Valverühmas kasutusele võtta valvetelefon, kuhu on võimalik lastevanematel
alates kella 18-st teada anda võimalikust erakorraliselt hilinemisest.
 Rühmade õpetajad teavitavad lapsevanemaid lasteaia sulgemise aja
muudatustest vähemalt üks kuu enne muudatuse jõustumist e-posti teel ning
infostendide kaudu.
4. Informatsioon suurematest väljakutsetest 2017/2018. õppeaastal
Kuulati Margit Toomlaid:
 Liitumine ülemaailmse Rohelise Kooli programmiga (Ecoschools),
informatsioon lingil https://sites.google.com/rannamoisa.edu.ee/eco-schools.
Programmi raames on ülesanded jagatud nii lastele, õpetajatele, kui
lastevanematele. Rühmade vahel on teemad juba ära jagatud. Samuti on
olemas teemad õpetajatele. Vajalik on veel leida igast rühmast 1-2
lapsevanemat, kes sooviks antud programmis osaleda (läbi viia nn lasteaia
keskkonna-alane audit).
 Uue arengukava koostamisprotsessi raames viiakse läbi lasteaia
enesehindamine, kasutades keskkonda Digipeegel. Protsess on veel
algusjärgus, kuid ka selle raames on oodatud lastevanemate panus. Peagi on
võimalik edastada selles osas ka täpsem informatsioon.
Otsustati:
 Rühmade esindajad teavitavad oma rühma lapsevanemaid Rohelise Kooli
programmist ning esitavad rühmapoolse(d) esindaja(d).
 Direktor edastab Digipeegli raames täiendavat informatsiooni ning rühmade
esindajad teavitavad seejärel oma rühma vanemaid enesehindamise protsessist
ning esitavad esindajaid arengukava koostamise protsessis osalemiseks.
Kuulati Vello Viiburg: Alates 2018. aastast muutub lasteaia kohatasu – varasema
15% alampalga määra asemel 10% alampalga määrast. Kehtima hakkavad erisused
mitme lapse puhul.
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5. Rühmadest tulevad ettepanekud/rõõmud/mured
Informatsiooni liikumine. Rühmade esindajad tõstatasid murekohana informatsiooni
liikumise. Ettepanekutena toodi välja, et kättesaadav võiks olla üldine sündmuste
kalender (õppeaasta kohta, toimumine kuu täpsusega). Samuti võiks koosolekute
toimumine (nt lastevanemate koosolek) olla teavitatud vähemalt kaks nädalat ette, et
lastevanematel oleks võimalik oma aega planeerida. Tähelepanekuna toodi välja ka
seda, et kodulehekülje informatsioon on kohati aegunud (nt õpetajate/assistentide
nimed). Samuti esineb vajadust informatsiooni dubleerimiseks (erinevad inimesed
kasutavad erinevaid kanaleid). Ühe ettepanekuna toodi veel välja, et informatsioon
võiks olla koondatud ELIISi, kuna antud keskkonna kasutamine lasteaia jaoks
niikuinii kohustuslik.
Direktor Margit Toomlaid selgitas, et peamise informatsiooni peaks lapsevanemad
saama oma rühmaõpetajate kaudu. ELIISis esineb tõrkeid, millest on süsteemi
haldajaid teavitatud. Olemas on rühmade lastevanemate listid, lasteaia Facebook’i leht
ja ka rühmadel oma Facebook’i lehed. Paraku napib lasteaial ressursse informatsiooni
ülespanekuks nt koduleheküljele jmt. Seetõttu on keskendutud eelkõige sisulistele
tegevustele ning kommunikatsiooni/turunduse osa on tagaplaanile jäänud.
Kalmer Schüts tõi välja, et rohkem informatsiooni võiks olla ka lasteaia
töökorraldusliku poole osas (nt mis kellaajal mingid väravad/uksed sulgetakse) ning
eelinformatsiooni tegevuste osas (nt tuletõrjeõppus). Seda eelkõige eesmärgil, et
lapsevanemad saaksid oma lapsi tegevusteks ette valmistada, selgitusi jagada ning nt
väljasõitudele vajalikke asju aegsasti soetada (nt et järgmisel nädalal toimub rabamatk
ja mida sinna vaja).
Tagasiside. Direktor Margit Toomlaid julgustas ka lapsevanemaid rohkem tagasisidet
andma ning ise pöörduma. Probleemid jõuavad lasteaiani niikuinii, kui väga meeldiv
oleks ka kuulda, et mis hästi on – nt kuidas lapse edasi arenenud on. Samuti rõhutas,
et lasteaed on ikkagi laste jaoks ja selles oma töös ka lähtutakse.
Arenguvestlused. Rühmade esidajad tõstatasid küsimuse arengvestluste toimumise
aja kohta, kuna soovitakse oma lapse arengu osas (sageli rohkem) tagasisidet. Hetkel
on arenguvestlused kord aastas.
Direktor Margit Toomlaid selgitas, et lapsevanemal on alati võimalik pöörduda
õpetaja poole ettepanekuga arenguvestluse toimumiseks. Samas tõi välja, et vestlusele
eelneb töömahukas protsess, mistõttu ei ole õpetajatel ressursse arenguvestlusi väga
sageli läbi viia.
Eelarve. Urmas Mei tõstatab rühmas kerkinud küsimuse, et kas lasteaia eelarves
ettenähtud ürituste summad peaksid “vanematel” rühmadel olema suuremad. Arutelu
tulemusena leitakse, et pigem võiks süsteem jääda selliseks nagu see siiani olnud on,
kuna pole ju kuskil käimata jäänud ning tekib küsimus, et mis hetkest alates rühmad
siis “vanemad” on.
Jõulukingitused. Lasteaias on vastu võetud otsus, et päkapikud jõulude ajal ei käi ja
isiklikke (selliseid, mida koju kaasa võtta) kingitusi lapsed ei saa. Jäävad
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rühmakingitused. Selleks, et lastel ei tekiks ootust taoliste kingituste saamiseks
lasteaias, on oluline ka lapsevanema kodune selgitustöö.
Lastele pakutavad vahepalad. Rühmade esindajad tõid välja, et on igati tervitatav,
et lastele pakutakse söögiks tervislikke vahepalu (porgand, paprika jmt), samas
kipuvad lapsed siiski täis suuga jooksma ja mürama. Sellest tulenevalt oleks vajalik
lastele pidevalt meelde tuletada, et täis suuga ei tohi jooksma/mürama minna ning
neid selles osas väga tähelepanelikult jälgida.
Otsustati:
 Direktor Margit Toomlaid korraldab sündmuste kalendri koostamise õppeaasta
kohta (õppeaasta kohta, toimumise kuu täpsusega) ning hindab kodulehel
oleva informatsiooni uuendamise vajadust.
 Rühmade õpetajad tuletavad lastele meelde, et täis suuga ei tohi joosta/mürada
ning hoiavad lastel koos assistentidega selles osas võimalikult tähelepanelikult
silma peal.

Margit Toomlaid
Juhataja

Liina Peever
Protokollija
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