LASTEAED SASS
HOOLEKOGU PROTOKOLL

Tartu, 02.mai 2016
Koosoleku algus: 17:00
Koosoleku lõpp: 18:00
Osalejad (vaata lisa 1)

Koosoleku läbiviija: Laas Toom
Protokollija: Kaia Tammekänd

PÄEVAKAVA
1.Koolivalmidusest (kooli minevad lapsed – valmisolek kooliks).
2.Suvine töökorraldus lasteaias
3. Lastevanemate rahulolu küsitluse kokkuvõte 2016 (Lisa 1)
4. 5-6 aastaste laste rahulolu küsitlus 2015 Lisa 2.
5. Sisehindamise aruanne 2013-2015
6. Jooksvad küsimused
KOOSOLEKU KÄIK
1.Koolivalmidusest (kooli minevad lapsed – valmisolek kooliks).
Hoolekogu liikmed tutvusid aruandega. Lapsed on tublid ja kooli minemiseks valmis. Loevad,
arvutavad ja on head suhtlejad. Üks laps saab koolipikenduse, teised lähevad kooli.
Tagasisidest koolide poolt on tendents ikka selline, et kellega lasteaias hästi, neil ka koolis
hästi. kellel lasteaias probleeme, neil ka koolis.
2.Suvine töökorraldus lasteaias
Selle aasta suveperioodil on avatud lasteaiaks Midrimaa. Kuna Sassi lasteaiast läheb palju
lapsi, on vaja Sassi oma õpetajatel kaasa minna, see lükkab edasi suvepuhkuseid ja pikendab
liidetud rühmadega perioodi suvel.
Sassi lasteaed on suvel avatud juulis 2017. aastal.
3. Lastevanemate rahulolu küsitluse kokkuvõte 2016 (Lisa 1)
Hoolekogu tutvus ja võttis teadmiseks lapsevanemate rahuloluküsitluse tulemused.
Üldiselt ollakse nii lasteaia töökorralduse kui õpetajatega rahul.
Tutvuti ka aruandega laste kohalkäimise kohta. Rõõm näha, et kevadperioodil on jälle pea
kõik lapsed lasteaias. Aprillikuu kohalolek on 77% keskmiselt kogu maja kohta.
4. 5-6 aastaste laste rahulolu küsitlus 2015 (Lisa 2).
Hoolekogu liikmed tutvusid ja võtsid teadmiseks 5-6 aastaste laste rahulolu küsitluse
tulemused.
5. Sisehindamise aruanne 2012-2015
Hoolekogu liikmed tutvusid ja võtsid teadmiseks 2012-2015 aastate sisehindamise aruande
sisu. Sisehindamise protsessi käigus on saanud selgeks, kus hetkel ollakse ning milliste

kitsaskohtade ja parendustegevustega edasi minna. Hoolekogu kinnitas sisehindamise
aruande. Aruandega võimalus huvilistel tutvuda lasteaias kohapeal.
6. Jooksvad küsimused
- 18.mail kell 16.30 toimub lasteaia õuel õuepidu „Kõik Sassid liikuma”. See on linnavalitsuse
rahastatud pikemaajalise projekti lõpetamine.
- Lasteaed on koostanud ja saanud rahastuse kahele projektile:
1. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi projekt „Laps
avastab, et suurim ehitusmeister on loodus ise”, 950 €, mille raames Liblikate,
Naksitrallide ja Lepatriinude rühma lapsed lähevad Alam-Pedja looduskaitsealale,
Vellavere Vitipalu Vapramäe matkarajale ja Jääaja keskusesse.
2. Eesti Vabariik 100 „Igal lapsel oma pill” taotlusvooru esitatud taotlustele otsustas
komisjon toetada Sassi taotlust, mille raames ostetakse lasteaeda 2 uut pilli –
sopranmetallofon ja altksülofon 590 € väärtuses, millele lisandub lasteaia omaosalus
on 254 €. Kõik pillid võetakse kasutusse muusikatundides.
- Lapsevanema kiri lasteaia toiduvalikute teemal. Selles rõhuti suuremale puu- ja juurviljade
valikule. Samas nentisid vanemate rühmade esindajad, et seoses hammaste vahetumisega
on lastel ebamugav logisevate/puuduvate hammastega kõiki toiduaineid süüa mis vajavad
rohket närimist ja seega ei saa vaid rõhutada köögivilja dieeti. Lapsed ise on lasteaias
pakutavaga rahul nagu saab vaadata 5-6 aastaste rahuloluküsitlusest.
Kord aastas kontrollitakse lasteaia pikema perioodi menüüd ja selle vastavust nõuetele
spetsialistide poolt.
Hoolekogu liikmed võtsid kirja sisu teadmiseks ning arutlesid tõstatatud teemadel.
Kõigi vajalike dokumentidega on võimalus tutvuda lasteaias kohapeal direktori juures,
samuti on küsimustele valmis vastuseid andma heal meelel ka hoolekogu liikmed.
- Remont: LVO vahetab välja lastaiaia ATS süsteemi koos tulekeskusega
(tulekahjualarmsüsteem) ja uued kööginurgad saavad praegused Mõmmikud ja KiisudMiisud. Remont toimub juulikuus.
- Sassi lasteaed on esitanud tänavuse Täname Aasta Õpetaja galale „Eestimaa õpib ja tänab”
lasteaia ning laste ja lapsevanemate tunnustust nautima muusikaõpetaja Reet Uba. Hoiame
pöialt, et ta Tartu linna Haridusosakonna poolt väljavalituks osutub!
- Parkimine on taaskord teema, mis ikka ja jälle üles tuleb. On endiselt hulk lapsevanemaid,
kes pargivad kinni lasteaia värava, mis takistab teenindava personali ligipääsu majale. Sage
kommentaar on: „Ma ainult korraks.” Isegi mõnest minutist piisab, et teenindav personal
peab otsima muid viise, kuidas majani pääseda, sest nad ei saa ju samal ajal ise teel liiklust
takistada. See raskendab oluliselt kõigi osapoolte tööd. Palume veel kord tähelepanelikult
ning lugupidavalt parkimisse suhtuda.
Teemat vaatleme uuesti peale Kvartali keskuse valmimist ja uue liikluskorralduse selgumist.
LISA 1 : osalejate nimekiri
LISA 2: 5-6 aastaste laste rahulolu küsitlus 2015

Allkirjad:

Koosoleku läbiviija:
Laas Toom

Protokollija:
Kaia Tammekänd

………………………..

…….…………………

