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 1.  Lasteaia õppekava kooskõlastamine 

KUULATI: lasteaia direktori Kaie Tammiku selgitusi mõningate muudatuste kohta lasteaia 

õppekavas (nt rohkem rõhku pannakse liikluskasvatusele, laste arengu tabeleid on muudetud 

jm), oldi eelnevalt õppekavaga lasteaia kodulehel tutvutud. 

OTSUS: anda lasteaia õppekavale hoolekogu kooskõlastus. 

 

2. Lasteaia päevakava kooskõlastamine 

KUULATI: lasteaia direktori Kaie Tammiku täpsustust päevakavas tehtud muudatuse kohta 

(söögiaegade pikenemine). 

OTSUS: kooskõlastada lasteaia päevakava. 

 

3. Lasteaia õueala projekteerimine 

KUULATI: lasteaia direktori Kaie Tammiku ülevaadet tehtust: vallavalitsusele on saadetud 

hoolekogu nimel taotlus teha valla arengukavas vastav muudatus. 



OTSUS: võtta info teadmiseks. 

 

  4.  Hoolekogu 2016/2017 õa tööplaani läbiarutamine 

OTSUS: kinnitada lasteaia hoolekogu 2016/2017 õppeaasta tööplaan. 

 

5. Muud küsimused 

 

 5.1 Laste arv rühmades 

Vallavalitsuse korraldusega on 1. septembrist 2016 kinnitatud aiarühmades laste arvuks 24. 

OTSUS: võtta info teadmiseks. 

 5.2 Kaadrimuudatused 

Põnnikeste rühmas töötab uus õpetaja ning õpetaja Ellen töötab Täpikeste rühmas. 

Lapsehoolduspuhkusel viibib üks õpetaja abi. Lasteaeda oleks vaja remondimeest. 

OTSUS: võtta info teadmiseks. 

 5.3 Tööd alustavad huviringid 

Algaval õppeaastal alustavad lasteaias tegevust tantsuring, muusikaring, judo ning jalgpalli 

treeningud. Jalgpallitreeningute eest tuleb lapse eest maksta 10 eurot kuus (või 90 eurot 

õppeaastas), millest osa peaks tasuma vald. 

OTSUS: võtta info teadmiseks ning uurida järele, kui suure osa jalgpallitreeningute eest tasub 

omavalitsus. 

 5.4. Lähenevate ürituste info 

22. septembril on perepäev „Värviline sügis“, kus lapsevanemad saavad koos lastega värvida 

seinu ja vana mööblit. 28. septembril toimub tuletõrjeõppus.  

OTSUS: võtta info teadmiseks. 

 5.5 Koolieelse lasteasutuse seaduse muudatustest 

Seadus muutub 2018. aastast, lasteaia direktor Kaie Tammik tutvustas mõningaid muudatusi 

(nt õpetaja abid peavad olema läbinud lapsehoidja koolituse). 

OTSUS: võtta info teadmiseks. 

 5.6 Ehitusjärelevalvest Mummukeste rühmas 

Pärast kapitaalremonti on ilmnenud mõned ehitusvead (laelauad on muutnud värvi, andurid 

paiknevad ventilaatoritele liiga lähedal, põrand on kohati üles kerkinud, pirnid on juba läbi 

põlenud). 

OTSUS: nõuda ehitajalt vigade parandamist. 

 5.7 Piltide laadimisest lasteaia kodulehele 



Kuna Picasa Web on lõpetanud tegevuse, tuleb leida uus moodus piltide üleslaadimiseks.  

OTSUS: laadida pildid üles otse lasteaia kodulehele. 

 5.8 Info rühmakoosolekute kohta 

Lasteaiarühmade lastevanemate koosolekud toimuvad 14. septembril. 

OTSUS: võtta info teadmiseks. 

 5.9 Õuemööblist 

Lasteaia direktor Kaie Tammik ja õpetaja Helena Helekivi tutvustasid ideed luua igale 

rühmale õuesõppe klass. Arutati võimalusi. 

OTSUS: võtta info teadmiseks. 
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