Viljandi Lasteaia Midrimaa hoolekogu koosoleku protokoll
26.10 2017
Toimumise aeg: 26.10 2017
Algus: 17.00, lõpp: 18.55
Koosoleku juhataja: Maili Kalmus ( Hoolekogu esimees, Leevike)
Protokollija: Tuuli Ekbaum (õpetajate esindaja)
Osalejad: Kristel Eichelmann (Kullerkupp), Maris Juul (Rukkilill), Gerle Kokk (Lõoke,
asendusliige), Erika Saaren ( Karikakar), Raili Maisa (Kuldnokk, asendusliige), Helina
Riimann (Pääsuke, Tihane asendusliige), Katrin Ardel (Nurmenukk asendusliige), Anneli
Lainela (Pääsusilm), Mehis Vinni (Piibeleht), Marika Kissa (direktor), Urve Leemet
(õppealajuhataja).
Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe poolt Viljandi Linnavalitsusele tehtud taotluse ( aia ehituse
lõpetamiseks vahendite taotlemine) heakskiitmine
2. Lasteaia eelarve projekti tutvustamine hoolekogule ja eelarve arutamine
3. Lasteaiaga seonduvate probleemküsimuste kaardistamine.
4. Uute rühmade laste arvude kinnitamine
5. Hoolekogu edasised tööplaanid ja töökord
6. Arengukava projekti arutamine, s.h
6.1. lasteaia sisehindamise aruande tutvustamine
6.2. Arengukava projekti arutamine
7. Muud küsimused ja informatsioon
1. Hoolekogu esimehe poolt Viljandi Linnavalitsusele tehtud taotluse (aia ehituse
lõpetamiseks vahendite taotlemine) heakskiitmine.
Maili Kalmus saatis taotluse tutvumiseks hoolekogu liikmetele 19. 10 2017.
Otsus: Kiita heaks Maili Kalmuse poolt esitatud taotlus.
2. Lasteaia eelarve projekti tutvustamine hoolekogule ning eelarve arutamine.
Direktor Marika Kissa kõneles eelarvest:
Eelarves ei ole enam majanduskulusid. Tagasi tuli taotleda kulud, mis puudutavad kööki,
pesupesemist ja söögisaaliga seotud hügieenitarbed. Eelarvesse on jäänud miinimumkulud.
Õppekulu ei vähene.
Vähenenud on laste arv. Nimekirjas on sel aastal 194 last.
Eelarves on muutusi seoses töötasuga. Palgakulud suurenevad seoses alampalga tõusuga.
Praegu alampalga tõusu eelarve ei kajasta.
Lisataotlus raha eraldamiseks on tehtud seoses lastaia 50-nda sünnipäevaga. Taotluses on
küsitud 1000 eurot.
Helina Riimann küsis, kas on plaanis täiendada rühmades olevaid loovkeskusi?
Direktor vastas, et on plaanis.

Otsus:
Arutada uue eelarveaasta eelarve koostamise printsiipe ja muid eelarvega seotud küsimusi
hoolekogu koosolekul juba kevadel, sest uue eelarve projekt tuleb linnalt juba septembris ja
siis on vähe aega, et teha eelarvesse sisulisi ettepanekuid.
Otsus vastu võetud ühel häälel.
3. Lasteaiaga seonduvate probleemküsimuste kaardistamine.
Millised probleemid on meie lasteaias?
Iga rühma esindaja sai võtta kokku rühmas üles kerkinud probleemid.
TIHANE - ei tekkinud küsimusi.
PÄÄSUKE
● Kas tuleb ühine köök kõigile lasteaedadele?
● Mis saab õpetajate koolitustega?
● Õpetajate ja laste individuaalsete probleemidega toimetulek?
● Kust leida tugiisikuid? Kuidas õpetajad toime tulevad?
KULDNOKK - Asendusliikmel puudus eelnev info. Vanemad pole nurisenud.
KARIKAKAR
● Mure parkimisega. Ohtlik liikuda jala. Pargitakse risti-rästi.
● Väravate teema. Territooriumilt käivad läbi inimesed, kellel pole lasteaiaga mingit
seost. See on ohtlik.
● Kui rühma töötaja on puudu, kes teda asendab? Kas on kindel asendaja? Laps ei
saa asendamiste tõttu aru, kes tema õpetaja on.
Vastuseks tõstatatud küsimusele selgitas Urve Leemet, et lasteaial pole agentuuri,
kust leida asendajaid. Kui saab, asendab rühma teine õpetaja. Kui oma õpetaja ei
saa, siis leitakse keegi teine. Oma koolitustel viibimisest teavitavad õpetajad
lapsevanemaid ise.
Ettepanek: Lasteaia poolt võiks Stuudiumisse üles minna info, et õpetaja on
haige/puudub. Direktor nõustus ettepanekuga.
LÕOKE
● Logopeediga seonduv teema.
Lapsed vajaksid logopeedi. Logopeed ei jõua iga lapseni.
Vastuseks tõstatatud küsimusele selgitas Marika Kissa: loodame uue loodava
keskuse abile. Sealt on võimalik taotleda lisalogopeedi. Ka psühholoogi ja
eripedagoogi teenuseid on sealt keskusest võimalik tellida. Praegu ei ole jätkunud
vajalikke inimesi. Meie majas on töötanud kogu aeg logopeed täiskohaga. Praegu on
meie logopeed tegelenud ka eripedagoogi tööga.
● Parkimine ja sellega seonduv.
● Augud värava taga on parandatud.
● Köök. Millised kartulid tulevad lasteaeda? Kartis, et tegemist on sulfiteeritud kartuliga.
Paljud õpetajad ütlesid, et kartul tuleb vaakumis ja sellega on midagi lahti. Ettepanek
lasteaiale: kasutada vees kartuleid, mida samuti pakub Mulgi Kartul.

Lõokese rühma asendusliikmele tehti ettepanek tutvustada probleemi lähemalt
järgmisel koosolekul ning arutada küsimust täpsemalt siis kui ka direktor on saanud
end teemaga kurssi viia.
PÄÄSUSILM
Rühma esindaja mainis, et vanemad on väga passiivsed selles rühmas ning ei kasutanud
võimalust probleeme välja tuua. Rühma esindaja tõi välja järgmised probleemid:
● Aed on probleemiks.
● Parkimine.
● Haiged lapsed lasteaias.
Rühmas vanemad leppisid, millised on haige lapse tunnused, millega last lasteaeda
ei tooda ning millega võivad kasvatajad lapse koju saata. Millised on allergia
tunnused. Pääsusilma esindaja soovitab sama teha ka teistes rühmades.
● Valverühm. See lahenes.
● Stuudium on väga mugav. Sobib rühmale hästi - ei pea otse suhtlema.
● Lapsed magavad voodiraamidel. See on probleem. Vanemad nõuavad oma lapsele
voodit. Raamil olev madrats on õhuke ja lapsele ebamugav. Laps ei saa raamil
ennast mugavalt tunda ja mõni laps ei suuda raamil magama jääda.
MARIKA KISSA vastas, et arutame, kuidas tekkinud olukorda lahendada.
Pääsusilma esindaja leidis, et kõik lapsed peavad saama võrdsed tingimused, sest
kõik maksavad samadel alustel lasteaia tasu.
● Riided õue minnes. Lapsel õues liiga vähe riideid seljas, vaja oleks rohkem õpetaja
poolset kontrolli selle üle, mida selga pannakse.
RUKKILILL -probleeme ei ole.
Stuudium on tore.
NURMENUKK -vanematelt vastuseid ei tulnud.
● Kas lasteaias on ehitusmees, kes parandab katki läinud asju või peavad vanemad
asju parandama?
Direktor Marika Kissa vastas, et vanemad ei pea lasteaias parandustöid tegema.
Linnahooldusest tellitakse töömees. Samas on sellega probleem, sest see võtab
aega.
Hoolekogu liikmed tõdesid, et pahatihti saavad asjad kiiremini tehtud õpetajate endi
või mõne tubli vabatahtliku isa poolt.
● Lasteaias on jõulupidu õues. Tulevad rühma ühised kingitused, kuid rühmas on
otsustatud teha ka kõigile lastele eraldi kingitused.
TUULI EKBAUM - Õpetajatega vesteldes oleme leidnud, et rühma kingitus on
parem lahendus.
Millised kingitused tulevad on siiski rühmas otsustamise küsimus. Vanemad ja
õpetajad koos leiavad parima lahenduse.
KULLERKUPP
● teatriga seonduv - miks teater meie majja ei tule?
● Millal on lasteaia välisuksi kontrollitud? Uksed on pidevalt lahti.
MARIKA KISSA- kord aastas teostatakse uste kontroll. Kui esineb probleeme, siis on
kutsutud remondimees koheselt.
Hoolekogu liikmed viitasid, et uksed ei sulgu sellegi poolest.

●
●

Parkimine on probleemiks.
Talvel on lumi halvasti koristatud. Kes vastutab? Kellele anda teada?

PIIBELEHT- rahul.
● On juba ka logopeedi juures käinud .
● Laste pildistamiseks rühmas koguvad allkirjad koosolekul.
LEEVIKE
● probleemiks liikluskorraldus tervikuna lasteaia ümbruses - parkimiskorraldus on
puudulik, puuduvad ülekäigurajad, liikluseeskirja reegleid ei järgita, .
● Teater lasteaias
ÕPETAJAD
● parkimiskaos;
● lagunev aed
● pole ühtki sellist probleemi juurde lisada, mis karjuks.
4. Uute rühmade laste arvude kinnitamine.
Sõime rühmades on lubatud laste arv 16. Lasteaial on olnud võimalus otsustada, kui suur on
laste arv rühmas. Meie lasteaia aiarühmade maksimaalne täituvus on 20 last.
Kui on kahe rühmaruumiga rühm, siis erandina võib selles rühmas olla 22 last. Selliseid
rühmi lasteaias hetkel ei ole.
Kaasav haridus sätestab, et erivajadusega lapse olemasolul rühmas on laste arv väiksem.
Ettepanek:
Kinnitada rühmade koosseisud
Rukkilill 16
Piibeleht 16
Tihane 15
Otsus:
Kinnitada antud rühmade koosseisud.
5. Hoolekogu edasised tööplaanid ja töökord.
Hoolekogu esimees tegi ettepaneku, et hoolekogu koosolekud võiks toimuda tihedamini, et
oleks hoolekogu tööd võimalik sisulisemalt teha. Seaduses on ette nähtud kokkusaamised
kord kvartalis. Reaalselt on koosolekuid seni toimunud veel vähem. See ei ole sisuliseks
tööks piisav.
Hoolekogu töös võiks lähtuda Viljandi linna hoolekogude töökorra juhendmaterjalist. Eraldi
lasteaia hoolekogu töökorra koostamine ei ole mõistlik. Hoolekogu esimees edastab
juhendmaterjali hoolekogu liikmetele elektrooniliselt.
Otsused:
Korraldada hoolekogu koosolekud kord kuus või kord kahe kuu tagant.
Lähtuda hoolekogu töökorralduses juhendmaterjalist “Viljandi linna haridusasutuste
hoolekogude moodustamise ja tegutsemise kord”.

6. Arengukava projekti arutamine.
6.1 Lasteaia sisehindamise aruande tutvustamine.
Sisehindamise esialgse kokkuvõttega on saanud kõik hoolekogu liikmed tutvuda. Hoolekogu
koosolekul tutvustas direktor lühidalt mõningaid sisehindamise aruandes tehtud täiendusi
ning lubas saata uue sisehindamise aruande kokkuvõtte hoolekogu liikmetele tutvumiseks.
Tõstatati küsimus kes ja mille põhjal viib läbi sisehindamist?
Selle paneb kokku direktor. Direktor viitas aruande viimases redaktsioonis toodud allikatele,
mille põhjal aruanne valmib.
6.2 Arengukava projekti arutamine.
Direktor: Arengukava tööversioon on kõigile hoolekogu liikmetele olnud kättesaadav. Kõik
on saanud sinna lisada oma parandusi. Pedagoogiline nõukogu kogunes hoolekogu
koosoleku päeval ning arengukava täiendati selle käigus olulisel määral. Direktor tutvustas
järgmisi muudatusi, s.h:
● Koolitus vanematele Stuudiumi kasutamiseks?
● Igal sügisel vanematele suunatud kampaania, kuidas muuta oma lapse elu
turvalisemaks.
● “Tuulte roosi” küsitlus vanematele ja õpetajatele. Osade rühmade vanemad selle
juba täitnud (valimis olid Rukkilill, Piibeleht, Leevike, Pääsusilm, Kullerkupp)
● EV 100- 100 torti
Hoolekogu esimees tõi välja, et dokumentidega töötamine GoogleDocs süsteemis võib olla
küll mugav, kuid selle juures toimub vastutuse hajumine. Dokumentidega töötamisel peab
olema igal ajahetkel määratud, kes dokumendi eest vastutab ning missugused on sellega
töötamisel tähtajad. Antud juhul ei olnud need asjad piisavalt paigas ning töö arengukavaga
ei olnud seetõttu piisavalt tulemuslik.
Direktor Marika Kissa pakkus lisaks välja arengukava täiendamise punktiga, et hoolekogu
töö võiks olla tihedam ja süsteemsem. Hoolekogu liikmed nõustusid selle punkti lisamisega
arengukavasse.
Otsus:
Arengukava viimase versiooni saadab direktor hoolekogu liikmetele 27.10 2017. Arengukava
läheb hoolekogus elektroonilisele hääletamisele. Vastused saadetakse Maili Kalmusele.
Hääletamise lõpp on 3. november 2017.
7. Muud küsimused
Lasteaed vajab advendiajaks õue jõulupuud kõrgusega ca 4 m ning ootab lastevanematelt
kuusepakkumisi.
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