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Koosoleku juhataja: Terje Ednaševsky 

Koosoleku protokollija: Elinor Toming 

Osavõtjad:  Elinor Toming, Nele Kütt, Raili Ilves, Natalja Kolesova, Anu Siht, Lii Karu, 

Marge Meerents, Jaanus Saadve, Terje Ednaševsky 

Kutsutud: Veljo Konnimois 

 

 

P Ä E V A K O R D: 

1. Hoolekogu liikmete tutvustamine.  

2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe, sekretäri, arendusmeeskonna ja tervisemeeskonna 

liikemte valimine.  

3. Eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuste ning majandustegevuste lühiülevaade. 

4. 2020/2021 õppeaasta olulisemad teemad.  

5. Küsimused ja ettepanekud.  

 

2. Päevakorrapunkt 

Hoolekogu esimees – Raili Ilves 

Hoolekogu aseesimees – Nele Kütt 

Sekretär – Elinor Toming 

Arendusmeeskonna liige – Raili Ilves 

Tervisemeeskonna liige – Natalja Kolesova 

 

3. Päevakorrapunkt  

Oru Lasteaias on 6 rühma ja 106 last, 32 töötajat.  

2019/2020 õppeaasta oli fookuses eesti keel ja sellega seonduv.  

Mesilindude rühmas tehti kõikides ruumides korralik remont.  

Rühmades on aktiivselt kasutuses Beebot ja Matatalab rogotid.  

Lasteaia õpetajad läbisid COVID19 ajal Meeskonnakoolituse DISC baasil.  

Terve lasteaia aktiivne suhtlus ja teavitus vanematega on üle viidud Eliis keskkonda.  

Valiti aasta kolleeg – Pilvi Kullasepp.  

Löödi kaasa spordinädala toimumises.  

Suuremad üritused olid Mihklipäeva laat, vastlapäev, emakeelepäev.  

 

4. Päevakorrapunkt 

 Heategevuslaat ja lapsevanema poolt saadava õppelehtla valmimine ning 

üles panek.  

Lapsevanem Veljo Konnimois kingib lasteaiale õuepaviljon. Selle 

paigaldamine on plaanis kevadel 2021.a.  

Heategevuslikult laadalt koguti 840 eur, mida kasutatakse paviljoni 

sisustamiseks vajalike lahendustega.  
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Hetkel on planeeritud Palmako Nova maja, mis on ca 21 m2. Lasteaia eelarvest 

on planeeritud paviljonile ka mõnus terrass. Kevadel üles panekul oleks vaja 

koondada abilisid. Teha 2-3 talgupäeva.  

Hoolekogu poolne soovitus oli lasteaia juhtkonnal uurida, kas saaks lehtlasse 

vedada ka elekter. See suurendaks lehtla kasutamise võimalusi suuresti. Elektri 

jaoks lasteaial tehtud eelarvetaotlus. Paviljoni asukoht jääb lasteaiapiirde 

laienenud osasse (kooli poole).  

 

 Õpetajate kollektiivpuhkus 
8.01.2020 otsustas hoolekogu, et suvel on lasteaed kollektiivpuhkusel. 

Eriolukorraga seonduvalt see tühistati. Juulis käis lasteaias 6 last.  

Soovitus lasteaiale ja vallale – edastada lapsevanematele info, mis 

alternatiivseid hoidu-lasteaia võimalusi on võimalik pakkuda. Lapsevanem 

peab otsustama aasta alguses suvepuhkused. Kui on teada lasteaia suvine 

töökorraldus, siis saab ta oma tööd, puhkust ja lapsehoidu planeerida.  

Mia lastekeskus ei toimi enam aktiivselt. Võiks leida sarnast hoidu, kuhu 

pakkuda suveks lastele hoidu. Kõik on lahtine.  

Hoolekogu otsustas, et Oru Lasteaed on juulis 2021 kollektiivpuhkusel.  

 

 Personali jõulupidu 11.12.2020  (kui antud ajal on seda lubatud 

korraldada) 
Pidu algab 17.30 Võtikmetsas. Palutakse lapsed kella 17.00 järele tulla. Kui 

selleks hetkeks ei ole kõik lapsed lasteaiast lahkunud, siis leitaks mõni 

abivalmis lapsevanem, kes saab järelvalvesse jääda.  

 

 Personali suvine õppereis 11.06 
Sellel päeval on avatud 1 rühm.  

 

 Staadionipoolse kuuseheki uuendus  

Kuusehekk võetakse maha ja asendatakse erinevate lehtpõõsastega. Abi oleks 

vaja juurte välja juurimisel. Soovitus uurida koparenti juba sügisel Andrus 

Danilovilt (Wolli OÜ).  

 

 Katusel olevad tuulutuskorstnad vajavad vahetamist.  
Mesilindude ja Mummide rühma kohal korstnad korda tehtud. Kahe aasta 

jooksul plaanitakse kõik ülejäänud korda teha.  

 

 Õueala turvalisus.  
Atraktsioonide juurde (kiigud ronimispuud jne) planeeritakse rohkem 

kummimatte. Asendatakse liivaala. Esialgu võetakse fookusesse kiikude alused 

alad.  

 

 Personalile esmaabikoolitus toimub augustis 2021.  

 

 Tugiisik lasteaias. 
Uuel eelarveaastal liitub personaliga üks tugiisik, kes hakkab vajaduspõhiselt 

olema toeks vajalikele lastele eri päevadel erinevates rühmades. Lasteaias 

vajadus tugiisiku jaoks on suurem (3-4 erinevat last vajavad tugiisikut). 

Tugiisiku riikliku toetuse jaoks on vaja lapsele erivajaduse arstlikku diagnoosi. 

Meie lasteaias ei ole ühelgi lapsel kinnitatud diagnoosi. Õpetajad saavad teha 

lapsevanemate, õpetajatega ning vajadusel kaasata valdkonna spetsialisti 
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ümarlaudasid. Samuti saab lasteaed omalt poolt lapsevanemat nõustada ja 

vajadusel suunata spetsialisti poole.  Lapsevanem vastutab edasiste sammude 

eest.  

 

 

Paratamatult rühma teised lapsed teatud olukordades võivad jääda tahaplaanile 

või nad näevad sobimatut käitumist. Siis on teiste lapsevanemate kohustus oma 

lapsele situatsioonidest selgitustööd teha.  

Kui on probleeme või küsimusi, siis esimesel võimalusel rääkida õpetajatega.  

 

5. Päevakorrapunkt 

 Tänu lapsevanematele on juba neljas rühmas laste õueköögid 

 Parkimisalal põõsaste kärpimine vajalik. Autoga raske manööverdada.  

 Õiekese rühma õuealale oleks vaja valgust juurde.  

 Lapse jõudmine lasteaeda  

o On fikseeritud kellaaeg, 8.35, mil laps peab olema lasteaias, et teda 

kaasataks hommikuringi. Hilinejad jäävad õpetajaabile toiduga 

toimetamisel appi. Lapsevanemad peavad sellest kellaajast kinni 

pidama.  

o Tänase olukorra tõttu rühma ruumides lapsevanematel ei ole lubatud 

viibida. Personal palub sellest rangelt kinni pidada.  

o Õpetajatelt ootavad lapsevanemad mõistvat suhtumist. Kui nad näevad, 

et laps on juba rühmas sees riietumas, siis oodata laps ära ning siis 

liikuda hommikuringi.  

 Toitumine 

Liiga palju magusaid õhtuooteid. Lisaks enne magamaminekut ei peaks olema 

magustoitu.  

Oru Lasteaia menüü tuleb vallast, kohapeal menüüd ei tehta, ainult üksikud 

muudatused. Krõbinad jogurtiga, sulavõie, liigsed nisu ja jahuga toidud võiksid 

menüüs vähemuses olla. Riiklikul tasandil tegeleb töögrupp sellega, et 

lasteaedade menüü paremaks saada, kuid väga kaugele ei ole sellega jõutud.  

Hoolekogu soovitus leida toitumisspetsialiste, kelle menüü vastab lapsele 

vajaliku kaloraaziga, kuid toitude koostisosad on tervislikumad.  

Hoolekogu poolt kirjutada valla toitumisspetsialistile ja teha ettepanekuid 

menüü tervislikumaks muutmise osas. 

Valdavalt on tooraaine kohalik ja eestimaine.  

Ettepanekuid menüü kohta arutatakse tervisemeeskonnas. 

 Heategevusüritus 
Kevadel planeerida hoolekogu poolt korraldatud üks heategevusüritus. Vaja 

leida kontsepsioon. Õppelehtla avamine? Ideid ja mõtteid võib edastada Raili 

Ilvesele. Pikem arutelu sel teemal järgmisel hoolekogu koosolekul.  

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                          allkirjastatud digitaalselt/ 

Terje Ednaševsky                                                       Elinor Toming 

Koosoleku juhataja                                                    Koosoleku protokollija 
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