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Google Meetis                                    

 

Koosoleku juhataja: Raili Ilves 

Koosoleku protokollija: Elinor Toming 

Osalejad: Anu Siht, Nele Kütt, Lii Valgma, Natalja Kolesova, Elinor Toming, Kadri Tiis 

(vallavalitsuse esindaja asendusliige), Marge Meerents, Terje Ednaševsky, Pilvi Kullasepp 

(külalisena) 

 

 

P Ä E V A K O R D: 

1. Riskianalüüsi tutvustamine 

2. Lühikokkuvõte lapsevanemate rahulolu küsitlusest 

3. Lasteaia menüüst 

4. Käesoleva aasta suuremad investeeringud 

5. Lasteaia järjekorra hetkeseis 

6. Küsimused, ettepanekud 

 

 

1. Päevakorrapunkt 

Lasteaia poolt on koostanud koostöös kõigi töötajatega riskianalüüsi. 

Lähtuvalt riiklikust määrusest “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise 

edendamisele ja päevakavale” § 5 lõike 4 alusel on kirjas, et direktor teatab 

riskianalüüsi tulemustest personalile, hoolekogule ja lasteasutuse pidajale. 

Riskianalüüsi tulemuste põhjal kavandatakse lasteasutuse keskkonna parendamiseks 

vajalikud tegevused. 

Riiklikult on koostamisel riskianalüüsi veebipõhine versioon. Enne selle kasutusele 

võtmist kasutame tavapärast lahendust. 

Hoolekogu liikmed on eelnevalt saanud riskianalüüsiga tutvuda. 

OTSUSTATI: Hoolekogu liikmetel riskianalüüsi kohta täiendavaid küsimusi ja 

ettepanekuid ei olnud. 

 

 

2. Päevakorrapunkt 

Rahuloluküsitluse kokkuvõttev arutelu. Rahuloluküsimustik on viimase 3 aasta 

jooksul olnud sama, et oleks võimalik tulemusi võrrelda. Kõige rohkem hinnati rühma 

õpetajate tööd tagasiside andmisel. Usaldatakse töötajaid ja suhtlemisel ollakse pigem 

eeskujuks.  Üldfoonis on lasteaed, töötajad ja kogu terviklik saanud palju positiivset 

tagasisidet. Rühmapõhised tagasisided koos anonüümsete kommentaaridega 

tutvustavad  rühmaõpetajad.  

Kommentaaridest kõlas läbi COVID19 ja sellest tulenevad raskused suhtlemises, 

kommunikatsiooni levikus ning erimeelsustes.  
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Hoolekogu tööle antud tagasiside on langenud, kuid ollakse siiski pigem rahulolevad. 

Languse põhjuseks võib tuua ELIISI kasutusele võttu. Varasemalt edastasid hoolekogu 

liikmed infot lapsevanematele. Nüüd toimub enamus infovahetus õpetajate ja 

juhtkonna poolt läbi ELIISI. Samuti seoses piirangute ei ole hoolekogu saanud 

organiseerida heategevuslikku üritust. 

 

Millega lapsevanemad siis täpsemalt pole rahul? On tulemustes välja toodud kohti, 

kus oleks arenemiskohti? 

On rahulolematust küll. Segadust on tulnud kriisist tuleneva info leviku osas. Kuna 

lasteaed lähtub COVID19 seotud info edastamisel Haridus- ja Teadusministeeriumilt 

saadetud otsustest ja korraldustest. Viimasel korral ei ole olnud võimalik kiiret infot 

vanematele saata, sest seda infot HTM-lt ei tulnudki.. HTM-lt lasteasutustele tulevad 

teated mitme päevase viivitusega. Enne on nendest teemadest juba meedia info 

kajastanud.  

 

 

Lisaks on haridusasutuse juhi vastutada nüüd tuvastatud COVID19 haigusjuhtidel 

lähikontaktsete kaardistamine, suhtlemine ja info edastamine.  

Lapsevanematele ei meeldi ka see, kui erinevates rühmades on erinevad reeglid. 

Samas tuleb aru saada, et lasteaias on lapsed vanuses 1,5-7 aastat ning nende 

juhendamisel ja õpetamisel on erinevad vajadused: 

Juhi poolelt toimub kogu õppetöö planeerimine, tegevus ja otsuste vastuvõtmine 

koostöös pedagoogilise nõukoguga.  

Igas rühmas on omad kokkulepitud reeglid, mida teavad juba täpsemalt rühma 

õpetajad ja lapsevanemad.  

 

Lasteaia juhtimise rahulolu on langenud. Mis võib olla selle põhjus?  

Vastus - Rahulolematus on rühmapõhine ja sellega tegeleme eraldi. Kuuest rühmast 

neljas on väga positiivne tagasiside, ühes rühmas on keskpärane tagasiside ning  

rahulolematud ollakse pigem ühes rühmas. Teiste rühmadega võrreldes on kontrast 

väga suur.  

 

Rühmapõhiselt seda on plaanis küll arutada, kuid kas juhtkond näeb siin, millest 

selline olukord on võinud tekkida? 

Kommentaar – lapsevanemad on oma info hinnangu lasteaias toimuva kohta saanud 

rühma õpetajalt ja ka kodus peegeldavad lapsed. Olukord ühes rühmas on pigem 

negatiivne. Samas näen, et lapsevanemate rahulolematust siin küsitluses võib 

peegeldada see, et lapsevanemad ei tea olukordades teise osapoole arvamusi ja 

seisukohti. 

 

OTSUSTATI: Pika arutelu tulemusena lepiti kokku, et lasteaia juhtkond, õpetajad ja 

hoolekogu esindajad arutavad teemat edasi omavahel ning vajadusel tuuakse kokku 

lapsevanematega kohtumine, et ka juhtkond saaks omapoolseid kommentaare 

rahulolematuse punktidele anda.  

 

 

3. Päevakorrapunkt 

Lasteaia menüü. Taaskord on olnud langus rahulolus. Millest see tulemus võib olla 

tingitud?  
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Pilvi Kullasepp kommenteerib: 

 Menüü on olnud sellel õppeaastal aktiivselt teemaks. 

 Tervisemeeskonna koosolekul on kohal käinud vallast spetsialist, kes omalt poolt 

koostab üldised menüüd valla haridusasutustes, kuid jätab võimaluse menüüd 

vastavalt asutusele muuta. Menüü kaloraažid on paigas.  

 Toit hangitakse hangete korras: 

o Kose Agro – kõik juurviljad 

o Roverto ja HoReCa Service kõik muu 

 Kolm korda nädalas tellitakse värsket kaupa. Fookus on pigem tervislikkusel. 

 Suhkru ja soolasisaldust toitudes on aastaid vähendatud. 

 Puu- ja juurviljaamps on lastel olemas iga päev.  

 

 

 Sügisest on muudatusena sees: 

o Pakutakse rohkem erinevaid püreesuppe – kuigi lapsed ei ole neid nii hästi 

vastu võtnud.  

o Kastmete tegemisel kasutatakse riisijahu 

o Nisujahu koguseid  küpsetistest vähendatakse, asendatakse 

täisteranisujahu,  rukkijahu ja riisijahuga; 

o Tee (taimed) on endi korjatud ning teesse ei panna suurel kogusel suhkrut. 

o Sepikud ja täisteratooted  

 

Piimasuppe erinevas variatsioonis söövad lapsed väga hästi. Vesi on kõigile lastele 

alati kättesaadav  ja seepärast eraldi toidu kõrvale ei pakuta. Laps, kes soovib, see 

kindlasti veeklaasi ka saab oma toidu kõrvale.  

 

Millal peaks olema magustoit serveeritud? 

Enamus nõus praeguse lahendusega, et enne lõunat kui lapsed on õues suure osa 

oma energiast ära rahmeldanud, siis nad soovivad toekat lõunatoitu.  

 

Lahendus: 

Kui teha muudatus toidukordade koormuste ümber tõstmist-liigendamist, siis 

võiks seda teha esialgu pilootprojektina ühes rühmas ja pigem hakata katsetama 

nooremast (Mummide) rühmast. Nendel ei ole juba tekkinud magustoidu ootuse 

harjumust. Rühmakoosolekul võiks sellel teemal pikemalt arutleda.  

 

 

 

4. Päevakorrapunkt 
2021 aasta suuremad investeeringud: 

 Mummide rühm läheb suvel kinni ja toimub rühma täielik rekonstrueerimine. Sealse 

WC avarii käigus avastati, et põrandaalused torud on vajunud ja vajavad vahetust. 

Kõik see tehakse korda. Rühma tulevad ka uued voodid ja kapid.  

 Kui see on tehtud, siis kõik rühmad on täieliku uuenduskuuri läbinud.  

 Keelekümbluse projekti raames saadi toetust ja osteti 1202.70 eur eest erinevaid 

õppevahendeid, mis toetavad laste keelelist arengut. 

 Plaanis elektri peakilbi renoveerimine.  

 Summide rühma põranda probleem ei ole veel tervislikku lahendust saanud. Seega 

eeldatavalt  suvel võetakse ka  põrandakatted üles ning tehakse olukord korda.  

 Tuulutuskorstnate (10tk) remont 
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 Iga rühm (v.a Mummid) said kevadel 2 piknikulauda, mida saab kasutada praegu 

terrassil ning ilmade paranemisel ka õuealal. Õppetöö, söögikorrad jms tegevus 

õues.  

 Aiakuur on lasteaial olemas. On vaja üles panna.  

 

Kuidas on lood kiikude all oleva liivaalaga, mis vihmaga muutub poriseks? 

Plaanis sinna soetada samasugused matid nagu on karuselli ümber.  

 

 

5. Päevakorrapunkt  

Lasteaed ja lasteaiakohad.  

Lasteaia järjekorras kodulehel on 45 last, kes soovivad kohta 2021-2024 

2019 aastal laekus 27 avaldust, 

2020 aastal 35 avaldust, 

2021 (aprill seisuga) 11 avaldust. 

 

Järgmisel õppeaaastal prognoositavad laste arvud rühmades (hetkeseisuna): 

Mummid (sõim) – 9+6 last 

Õieke (sügisest vanem sõim, 2-3a) – seda vanust17 last nimekirjas sügisel (16 last 

võib sõimerühmas olla) 

Kärjeke (3-4a) – 17 last 

Mesilinnud (aiarühm) – 20 last 

Summid (aiarühm) – 19 last 

Taruke (aiarühm) – 20 last 

 

Kõik numbrid täpsustuvad augusti lõpus kui on selge, kas ikka kõik soovi avaldanud 

ja nimekirjas olevad lapsed jätkavas Oru lasteaias käimist. Direktor helistab kõikidele 

avalduse esitanutele üle.  

 

Lasteaias on alates jaanuarist tugiisik, kelle töökoormust jagatakse vastavalt 

vajadusele enamasti kahe rühma vahel.  

 Praegu on ühes rühmas lapse käitumismustrid tunduvalt paranenud ning olukord 

võrreldes sügisega parem.  

 Teises rühmas on laps, kes vajab ühe lisa täiskasvanu olemist rühmas igal päeval. 

Tööjaotuse planeerimisel arvestatakse, et selle lapse kohalolemise päevadel oleks 

rühmas lisaks üks inimene olemas. Seda kas tugiisiku või perenaise näol.  

 Tugiisiku olemasolu tagasiside on õpetajatelt positiivne. Nii on olnud õpetajatel 

aega tegeleda teiste laste ja õppetööga.  

 

 Kas tugiisikule oleks võimalik leida täiendkoolitusi kui ta ise selleks oleks valmis? 

Praegune tugiisik on avaldanud soovi täiendkoolitustel osalemiseks. Need on aga    

kulukad. Vajaduse põhiselt kinnitab Kadri Tiis, et vald võimalusel abistab koolituste 

tasustamiste või lisainimeste otsimisel. Tuleb kindlasti seda arutada siis vallaga.  

 

Juhtkond seletab olukorda, et kõikide raskema käitumismustriga laste vanematega 

püütakse teha võimalikult palju koostööd – kohtumised vanematega, valla 

spetsialistidega, vajadusel isegi lastekaitsega. Soov olukorra parandamiseks tuleb 

lõpuks siiski vanemalt, kes peab olukorda tunnistama ning vastavalt sellele ka 

tegutsema.  
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Kuidas on plaanis raskema käitumisega lapse liitmisel uude rühma teavitada 

vanemaid? Kas seda teeb hoolekogu esindaja või juhtkond? 

Soovitus, et juhtkond annab vajaliku info edasi rühmaõpetajatele, et nemad 

lapsevanematega juba kevadisel lapsevanemate koosolekul või arenguvestlustel 

olukorrast räägiksid. Uuesti tuleks teemat rääkida sügisesel koosolekul. Et kõik 

vanemad saaksid tekkinud küsimustele vastused ning juhised kuidas erinevates 

situatsioonides käituda.  

 

 

6. Päevakorrapunkt 

Kõik avalikud suuremad lasteaiaüritused on hetkel planeerimata, sest nende 

toimumine on suure küsimärgi all. Lähtutakse olukorrast riigis.  

 

 Aiapaviljon – Veljo Konnimoisa kingitud paviljoni karkass olemas. Valla 

finantsjuhilt oli aprillini palve, et ühtegi suuremat kulutust mitte teha. Lasteaial 

kogu dokumentatsiooni korda ajamine (plaanid, projektid jne), terrassimaterjal, 

talad, katus jmt läheb lasteaiale maksma ca 3000eur.  

Kui tuleb selle paigaldus, siis juhtkond pöördub hoolekogu poole, et kas oleks 

võimalik abikäsi saada.  

 

 Kollektiivpuhkus 
Oru lasteaed on 2021 juuli kollektiivpuhkusel. 

o 15 maiks tuleb esitada taotlus Kose lasteaeda, kes soovib suvel 

lasteaiakohta (avaldus leiab Kose lasteaia kodulehelt). 

o 17. maiks anda teada suvine lapse kohalkäik, et saaks planeerida rühmasid.  

 Remondiga seonduvalt suletakse esimesena Mummide ja siis 

Summide rühm.  

 

 Kuuseheki välja tõmbamine – kui on kellelgi tuttavaid, kes saaks kopaga või 

kännufreesiga abistada siis kontakteeruda Pilviga. 

 

 

 Info liikumine. 
Ettepanek hoolekogu liikmelt juhtkonnale, et info võiks kiiremini jõuda rühma ja 

lapsevanemateni.  

 Vaktsineerimine – kõik soovi avaldanud töötajad on saadud vaktsineeritud. ca 60% 

töötajatest.  

 Meeldetuletus 
o Lasteaed ei ole avalik mänguväljak. Seal lasteaiajärgselt pikalt viibimine ei 

ole lubatud.  

o Aiaväravaid lapsed ei ava! 

o Kohaloleku teavitus – võimalikult vara praegu ELIISI anda 

KOHALOLEKUST info. Kui aiarühmas on üle 10 lapse kirjas, siis on vaja 

rühmas kahte töötajat. Väiksema laste arvu korral võib rühmas olla üks 

töötaja. 

 

 
/allkirjastatud digitaalselt/                                           /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Raili Ilves                                                                     Elinor Toming  

Koosoleku juhataja                                                       Protokollija 
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