
 
 

 

 

 

 

ELVA JÄRVE LASTEAED 

 

 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Elva           27.11.2019 

 

Algus kell 17.00, lõpp kell 18.30 

Protokollis: Esta Tamm 

Koosolekul osalesid:  Teokeste rühma lastevanemate esindaja Monika Arras, Millimallikate 

rühma lastevanemate esindaja Annika Jukk, Viidikate rühma lastevanemate esindaja Kristina Ots, 

õpetajate esindaja Anne Ruubel, lasteaia direktori kohusetäitja Teele Krvatšenko, Elva 

Vallavalitsuse esindaja Liis Lehiste, õppealajuhataja Alina Pill, SA Elva Laste- ja Perekeskuse 

juhataja Esta Tamm. 

Puudus: Kiilikeste rühma lastevanemate esindaja Mari Karin 

 

Päevakord: 

1. Õppekava täiendused 

2. Õppeaasta ülevaade 

3. Valverühm jõuluperioodil 

4. Plaanitavad töökorralduslikud muudatused lasteaias 

5. Jooksvad küsimused 

 

1. Õppekava täiendused. 

Alina Pill tutvustas õppekava muudatusi. 

Õpetajatele tuleks meelde tuletada, et Eliisis oleks tegevuskava lastevanematele nähtavaks 

tehtud. 

Otsustati: Kiita õppekava muudatused heaks. 

 

2. Valverühm jõuluperioodil 

Teele Kravtšenko tutvustas jõulupühade ja aastavahetuse aegset valverühma tegevust. Info on 

rühmades olemas, negatiivset tagasisidet ei ole tulnud. 

 

3. Õppeaasta ülevaade 

Alina Pill andis ülevaate suurematest toimunud sündmustest: mihklilaat, tähistatakse mardi- 

ja kadripäevi, oli helkuripuu rajamise üritus koos külalistega politseist, jõulupeod teevad iga 



rühm omaette. Tulevad advendihommikud, kevadel vab.aastapäev, volbripäev, munadepüha, 

ilmselt on ka võimlemispeole minek, 15.mail on kevadpidu. 

 

4. Plaanitavad töökorralduslikud muudatused lasteaias. 

Esta Tamm andis ülevaade planeeritavatest muudatustest lasteaia töökorralsuses. 

Arvestades tegelikku vajadust on ettepanek lühendada lasteaia tööaega õhtul kella 18.00 – ni. 

Eriolukordades (buss hilineb, tööl tavatu olukord jne) on õpetaja lapsega lasteaias kauem. 

Muudatuse tulevad ka õpetajate töökorralduses. Praegu ühes rühmas töötavad õpetajad 

kattuva tööajaga, kolmes rühmas on õpetajad tööl üldjuhul üksinda, 12-tunniste 

tööpäevadena, kattuvat tööaega on õpetajatel vähe või puudub see üldse. 

Uue töökorraldusega oleks üldjuhul mõlemal õpetajal mitte rohkem kui üks pikk tööpäev, kus 

ta on ainsa õpetajana rühmas, kolmel päeval nädalas on õpetajatel 8-tunnised tööpäevad ja 

neil on 5 tundi kattuvat tööaega, kus vahetada infot, analüüsida ja planeerida tööd jne 

Millimallikate rühma esindaja Annika Jukk tõi esile probleemi, et nende rühma kasvataja on 

ümberkorralduste tõttu õppeaasta keskel töölt lahkumas ja seetõttu nad ei toeta muudatuste 

sisseviimist enne uue õppeaasta algust. 

Otsustati: 1. Kiita põhimõtteliselt heaks lasteaias uue tööaja sisseviimine 7.00 – 18.00, kuid 

enne teha lastevanemate hulgas küsitlus, kas see sobiks kõigile.  

2. Põhimõtteliselt kiita heaks uus töökorraldus, kuid kaaluda selle rakendamise aega. 

3. Kutsuda kokku 14. või 15.jaanuaril lasteaia õpetajate ja hoolekogu ühine koosolek, kuhu 

kutsuda osalema ka valla haridusosakonna juhataja Mare Tamm. 

 

5. Jooksvad küsimused 

5.1. Retseptivõistlus – tuli 6 retsepti, kõik Millimallikate rühmast, nemad saavad 

preemiareisi. 

Kahte retsepti katsetatakse uuel aastal. 

 

5.2. Viltune mänd väravas vajab mahavõtmist võib-olla – arbosrist on plaanis kutsuda ja kõik 

puud üle vaadata. 

 

5.3. Libedad alad – maj.töötajaga on kokkulepe, et vajadusel tuleb ta tööle 7.00, et soolatada 

vajalikud alad. 

 

5.4. Lasteaia värav on sageli lahti – paneme sildi väravale, et vaja sulgeda.  

Kui sageli kontrollitakse lasteaia territooriumi aia turvalisust? 

Teele: aed on üle vaadatud ja kõik augud suletud, hiljuti vaatas ka tervisemeeskond aia ja 

mänguväljakud üle ning aeda kontrollitakse regulaarselt. 

 

5.5. Mure: kui lapsed on õues, istuvad kõik õpetajad esimese maja juures koos pinkide peal, 

osad lapsed on aia tagaosas omapead. Õpetajad võiksid õues olla rohkem hajutatult. 

 

5.6. Parkla on porilompides. Teele: rääkisin suvel Kristjan Vilu’ga, ta palus saata kirja. Kiri 

on saadetud kahel korral ja helistatud, vastati, et parkla on vallal tööde nimekirjas järjekorras 

ootel. 



Annika Jukk : saime umbes aasta tagasi vallast vastuse, et parkla hoitakse suuremate 

aukudeta ja täidetakse freespuruga ja et lõplik lahendus tuleb, kui käivitub projekt järve 

übruse sadevete ärajuhtimiseks. 

Otsustati, et see vastus tuleb meeldetuletuseks uuesti valda saata. 

 

5.7. Lumelükkamine parklas – vaatame, mis toimuma hakkab, vajadusel helistame valda.  

 

5.8. Parklas on liiga vähe kohti. Talvel pargitakse eemale, aga talvel ei ole see hea variant. 

Hetkel lahendust pakkuda ei ole. 

 

5.9. Teele tutvustas projekte Roheline kool ja Liiklusvanker. Liiklusvankri projekt enam ei 

toimi, aga võiksime seda ise teha, kui saaks mõne isa liiklusmärkide valmistamiseks appi. 

Liiklusmärkide õpetamiseks võiks kutsuda Politsei appi.  

 

5.10. Mänguväljak – see vajaks parendamist. Juurde oleks vaja õue-mänguasju ja 

atraktsioone.  

Kogu õueala vajaks terviklikku nägemust, samas kasvõi väikestest asjadest juurde arendada 

midagi, teha talgud, kutsuda lapsevanemaid appi. 

Liis: kui tuleks kuskilt projektist raha, siis omaosaluse saamine vallast oleks loogiline. 

 

5.11. Mida head on olnud?  

On olnud toredad üritused: retseptivõistlus, isadepäev, kuhu ka vanaisasid kaasati,  

Teatrietendused on toredad, neid võiks rohkem olla.   

 

 

 

 

 


