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PÄEVAKORD 

1. Kokkuvõte lapsevanema rahulolu uuringust 

2. Kevadised üritused ja ettevõtmised 

3. Suvine töökorraldus 

4. Eeldatavad rühmade koosseisud uuel õppeaastal 

5. Jooksvad küsimused, ettepanekud 

 

 

1.Terje Ednaševsky tegi lühikokkuvõtte lapsevanema rahulolu uuringust. Vanemate osavõtt 

kahjuks väike – vastas vaid 46 vanemat. Samas selgub uuringust, et vanem pigem usaldab 

rühmatöötajaid, saab piisavalt infot päeva kohta jms. ka rahulolu hoolekogu tegevusega aasta 

aastalt tõuseb. Rühmaõpetajad saavad konkreetsed oma rühma kohta käivad vastuseid ja 

vanemate ettepanekuid, et edasi tegutseda. 

 

2. Kevadised üritused ja ettevõtmised – Terje tegi lühiülevaate kevadistest üritustest. Ürituste 

info lasteaia kodulehel, Facebooki lehel ja rühmade stendidel. 

* 14.06. – personali õppereis, avatud vaid 1 rühm. Vanematele tuleb edastada info, võimalusel 

laps koju jätta. 

* Oru Lasteaed kirjutas projekti SA Archimedes noorteagentuurile  Euroopa 

Solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgise taotlemiseks. Nendepoolse komisjoni otsusega 

omandas Oru Lasteaed kvaliteedimärgise, millest teavitati lasteaeda 24.04.2019. 

Kvaliteedimärgise roll on vastuvõttev organisatsioon ja kvaliteedimärgise tüüp – vabatahtlik 

teenistus. Ootame vabatahtlikku. Kui vabatahtlik olemas, tuleb leida talle mentor, nt võib olla 

ka mõni lapsevanem. 

* Hoolekogu esindajate korraldamisel hoogtööpäevad rühmade kaupa – kasutatud 

kõnniteeplaate ja liiva kasutades tuleks seinaääred korrastada (eemaldada mättad, vana liiv 

alla, kiviplaadid peale, liivakastidesse uus liiv). 

Mummid – rühma otsasein + saali otsasein 

Mesilinnud – rühma otsasein + Õiekese külg 

Õieke – rühma otsasein + kõnnitee 

Taruke – rühma otsasein + lõunapoolne külg 

Summid – rühma otsasein + Taruke rühma külg 

Kärjeke – rühma otsasein + Summide rühma sisekülg 
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3. suvine töökorraldus – Terje 

Oru Lasteaed on juulis kollektiivpuhkusel. Hiljemalt 20. maiks teatada Kose lasteaeda, kui 

laps soovib juulis aias käia. Juuni ja augusti kohal käimine teatada rühma 17.maiks. 

 

4. Eeldatav rühmade koosseis uuel õppeaastal – Terje 

2019/2020 õppeaastal soovib lasteaiakohta 26 last, tänase seisuga lapsi 104 

Järgmisel õppeaastal eeldatavad rühmad: 

Mesilinnud – 2-3a lapsed, nimekirjas 24 (2 avaldust veel laekumata). Enamik lapsi läheb 

Mesilindudesse, mõned Summidesse ja Mummidesse. 

Kärjeke – 6-7a lapsed, tuleb juurde 1 laps, kokku 18 last 

Õieke – 5-6a lapsed, tuleb juurde 1 laps, kokku 22 last 

Taruke – 4-5a lapsed, kokku 20 last 

Summid – 3-4a lapsed, tuleb juurde 3 last, kokku 16. hetkel rühmas ka 2a. kui teha 

liitrühmaks, siis 18 last  

Mummid –1,5-2aastased lapsed, 8 last tuleb septembris, 6 last teisel poolaastal, kokku 14 

 

 

5.Jooksvad küsimused, ettepanekud 

• Lasteaed on kasutanud pilootprojekti HappyMe   personali rahuloluküsitlusi sellel 

õppeaastal kaks korda. 

• Raili – õpetajate poolt on tulnud ettepanek, et kui tuleb uus töötaja, siis tal võiks olla 

nö juhendaja/mentor, kes aitab sisse elada. 

• Raili – heategevuslik üritus – kas vanemad võtavad vastu, kui teha igal aastal? 

Klaarika – kui on hea eesmärk, siis tullakse kaasa. Üritus võiks mitte olla novembris, 

pigem varem, nt septembris. 

Nt idee – koguda raha ühesuguste riiete soetamiseks (rahvuslikud riided, rahvariided) 

• Klaarika – mõni vanem võiks joonistada kõnniteedele teemärgised/rajad, et lapsed 

saaks ratastega sõita. 

• Elinor – lasteaias võiks olla inkubaator, et saaks jälgida tibude arengut. 

• Oru lasteaeda esindas Harjumaa laululapse võistlusel 2 last. 

• Järgmine hoolekogu koosolek on augustis e-koosolekuna.  
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