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1. Kokkuvõte 2015/2016 a. õppekasvatustööst
Ettekandja: õppealajuhataja M. Tamm.
Õppeaasta teema „Erinevad rahvused, üks maailm“ kajastus kõikide rühmade aasta
tegevuskavades. Aasta jooksul toimus 8 avatud temaatilist tegevust kõikidele lasteaia
lastele, loodi uut õppematerjale ja tutvuti pedagoogilises valdkonnas lapsest lähtuva
õpikäsitlusega. Sellega seoses toimusid nii välis- kui sisekoolitused õpetajatele ja abistavale
personalile. Toimus arvukalt erinevate töögruppide nõupidamisi ja 9 pedagoogilise
nõukogu koosolekut. Valmis Arbi loodusraja õppematerjal.
Töös lastega võib kokkuvõtvalt nentida, et keskendusime enam võimaluste otsimisele
tegutseda gruppides ja edendada laste aktiivust, omaalgatust ja loovust.
Väärtustasime jätkuvalt Elva metsaradadel, parkides ja Arbi loodurajal liikumist ning
lastega õuesolemise aega.

Kasutasime abiõpetajate panust olla õpetaja „parem käsi“ ja samas anda neile võimalust
ise õppida.
Pöörasime rõhku õpetajate kestvale ametialasele arengule ja tema nõustamisoskuse
suurendamisele, koostööle lapsevanemaga. Vt. ettekanne lisana Lisa 2.
2. Muudatused toitlustamise korraldamises Elva haridusasutustes 2017a
Ettekandja: Elva abilinnapea M. Saar
M. Saar tutvustas Elva linnavalitsuse plaani korraldada toitlustamine Elva Haridusasutustes
sisseostetava teenusena: kuulutatakse välja hange eelneva kogemusega lasteaustuse
toitlustusteenuse pakkujale. Linna eesmärk on mitmekesistada võimalusi toitlustusteenuse
pakkumisel ning säästa linna raha (eelarveliste asutuste kogusummas on säästetakse
eelarvestuslikult 56 000 eur). Linn pakub teenuse osutajale ruume koos tehnikaga ning
plaanis on üle anda kokkade töölepingud. Planeeritud on hankes kehtestada toidupäeva
maksumus, millele otsitakse siis parima kvaliteedi ja menüüga toitlustajat. M. Saar tegi
ettepaneku kaasata asutuse juht ja hoolekogu liige valikuprotsessi. M. Saar tõdes, et kuigi
planeeritud oli teenust sisse osta esialgselt 01. jaanuarist 2017, siis ilmselt lükkub hanke
suure mahu ja ettevalmistuse tõttu tegevus uude, 2016/2017 õppeaasta algusesse.
E. Kõnd tegi ettepaneku arvestada asutuste tervisedendusliku suunitlusega ning
koolipuuvilja ning koolipiima tarbimisega. M. Saar leidis, et need tingimused võiksid
kajastuda hankedokumendis.
K. Joost selgitas muutusi, mis toob kaasa sisseostaetav teenus lasteaiale. K. Joost
märkis, et praegu kasutab lasteaed kohalike talunike toodangut köögivilja soetamisel.
Ilmselt see võimalus kaob muudatusega ära ning võimalik oht on sulfideeritud köögivilja
kasutamisele ning poolfabrikaatide suuremale tarbimisele.
K. Joost nentis, et toitlustusteenuse sisse ostmisega ning väheneb ajakulu, mis hetkel
läheb toidu tellimisele, laomajandusele ja arvete kinnitamisele, samuti ei pea lasteaed
tegelema enam köögi enesekontrolliplaaniga ning tervisekaitse küsimustega köögis.
Kindlasti väheneb lasteaia võimalus kasutada kööki ja kokkasid lasteaia õppetegevuse
osana ja laste ürituste toitlustajana. Külaliste vastuvõtuks, ürituste ja tegevuste tarbeks tuleb
samuti hakata teenust sisse ostma.
3. Elva Lasteaed Murumuna hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
Ettekandja: K.Joost teeb ettepaneku M.Silberil jätkata hoolekogu esimehena. M.Silber
nõustus.
K. Joost tegi ettepaneku hääletada.
Toimus hääletamine
Poolt 8
Vastu 0
M. Kiin seadis üles enda kandidatuuri hoolekogu aseesimehena. K. Joost tegi ettepaneku
hääletada. Toimus hääletamine.
Poolt 8
Vastu 0

K.Siilbek tegi ettepanku hakata protokollijaks. K. Joost tegi ettepaneku hääletada. Toimus
hääletamine.
Poolt 8
Vastu 0
Otsustati: hoolekogu esimehena jätkab M.Silber, aseesimeheks saab M.Kiin, protokollijaks
K.Siilbek.
4. Hoolekogu kaasamine Elva Lasteaed Murumuna sisehindamisse ja uue arengukava
koostamisse
Ettekandja: K.Joost.
K. Joost selgitas, et sel aastal on lasteaial plaanis läbi viia kompleksne sisehindamine, mis
on aluseks uue arengukava koostamisele. K. Joost kinnitas, et soovib nii sisehindamise kui
arengukava koostamisse kaasata nii lasteaia personali kui hoolekogu, momendil käib
sisehindamine lasteaias töögruppide tasandil. Sisehindamisel arvestatakse samuti
lastevanemate rahulolu küsitluse tulemusi.
K. Joost viis läbi 2 grupitööd. Esmalt toimus grupitöö väärtuste teemal, et selgitada välja
ühisosa hoolekogu liikmete lasteaia väärtustes. Töö tulemusel ilmnes, et hoolekogu liikmed
väärtustavad ausust, perekonda ja tolerantsi. Leiti, et edaspidi võiks rõhutada ka perekonda
kui lasteaia väärtust.
Grupitöös nr 2 pidid hoolekogu liikmed vastama grupitööna järgmistele küsimustele: Mida
peaksime säilitama ja alal hoidma? Mida oleks tarvis vähendada? Mida uut tahaksime
näha?
Küsimusele: mida peaksime säilitama ja alal hoidma vastati:
 Lasteaia praegust eripära: terviseedendus ja loodushoid
 Teematubade aktiivset kasutamist
 Õueõpet
 Digiõppe rakendamist
 Aasta teemade traditsiooni
 Abiõpetajate kasutamist
 Ühisüritusi
 Kootööd lapsevanemaga
 “Kiusamisest vaba“ projekti kasutamist
 Rahvustraditsioonide säilitamist ja tutvustamist.
Küsimusele Mida oleks tarvis vähendada? Vastati:
 Multikate vaatamist
 Lastevanemate apaatsust
 Õuealal koristusmasinate kasutamist laste õuesoleku ajal
 Mänguasju
 Ühisürituste osakaalu
Küsimusele: Mida uut tahaksime näha? Vastati:
 Ühist poliitikat: lasteaias käivad terved lapsed










Individuaalset lähenemist: märka tublit ja andekat last!
Kultuurset käitumist lasteaia parklas
Õpetajatele väärilist palka
Taaskasutamist ja säästlikku mõtteviisi
Erispetsialistide olemasolu ja koostöö koostööpartneritega erivajaduslike probleemide
lahendamisel.
Digiõppe arendamist
Turvalisuse käsitlemist
Rühmadele seente nimed

K. Joost tänas kaasmõtlemise eest ning tegi ettepanku jätkata sisehindamise ja arengukava
teemadel kuu aja pärast.
Otsustati: Kokku kutsuda järgmine hoolekogu koosolek 03.11.2016.a kell 17.15
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