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P Ä E V A K O R D: 

1. Laste arvu suurendamine rühmades 

 

 

1. Päevakorrapunkt 

 

SÕNA VÕTTIS: 

 

Terje Ednaševsky 

Laste arvu suurendamine rühmades on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seadusega 

ja Oru Lasteaed “Mesimumm” põhimäärusega 

Lasteasutuse direktor  moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja 

lasteaiarühmad. 

Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed. 

            Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt 

           1) kolme- kuni kuueaastased lapsed; 

           2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise 

            alustamine on edasi lükatud. 

 

 Paika pandud piirmäärad:  

• sõimerühmas lubatud 14+2 

• aiarühmas lubatud 20+2 

• liitrühmas lubatud 18+2 

 

Hoolekogu nõusolekul võib rühmas laste arvu suurendada iga rühma kohta eraldi 

 

Hetke seisuna  laste arv rühmades 2022-2023 õppeaastal: 

• Mummid (2-3a) – sõimerühm, 15 last. 

Ettepanek suurendada rühma suurust kahe koha  võrra  - kokku 16 last 

• Taruke (1,5-4a) – liitrühm,  14 last. 

• Õieke (3-4a) – aiarühm, 21 last. 

Ettepanek suurendada rühma suurust ühe koha võrra- kokku 21 last 

• Kärjeke (4-5) – aiarühm,18 last. 

• Mesilinnud (5-6a) – aiarühm, 20 last. 
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Ettepanek suurendada rühma suurust ühe koha võrra – kokku 21 last. 

• Summid (5-7a) – aiarühm, 17 last. 

 

 

Palun iga hoolekogu liikme arvamust, kas olete  Mummide, Õiekese ja Mesilindude rühmas 

laste arvu suurendamisega nõus. (Mesilindude rühma üks koht ja Mummide rühma üks koht 

on arvestatud reserviks, kui nt õppeaasta keskel elukoha vahetuse tõttu võib mõni nende 

rühmade vanuseline laps kohta vajada). 

 

ARUTELU 

 

OTSUSTATI: 

 

Kõik hoolekogu liikmed otsustasid ühehäälselt: 

 

• Mummid (2-3a) – sõimerühm, lubatud 14 last. Hoolekogu liikmete otsusega 

suurendatakse rühma suurust kahe koha võrra, kokku 16 last. 

• Õieke (3-4a) – aiarühm, lubatud 20 last. Hoolekogu liikmete otsusega suurendatakse 

rühma suurust ühe koha võrra- kokku 21 last. 

• Mesilinnud (5-6a) – aiarühm, lubatud 20 last. Hoolekogu liikmete otsusega 

suurendatakse rühma suurust ühe koha võrra- kokku 21 last 
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