TARTU LASTEAED SASS
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg ja koht: 08.05.2017 kell 17.00-18.00, lasteaed Sass
Osalejad: Lisa 1
Koosoleku juhataja: Laas Toom
Protokollis Kristiina Espenberg

PÄEVAKAVA:
1. Koolivalmidusest (kooli minevad lapsed-valmisolek kooliks). Ainult üks rühm läheb kooli.
2. Suvine töökorraldus lasteaias
3. Lastevanemate rahulolu küsitluse kokkuvõte 2017 (Lisa 2)
4. 5-6 aastaste laste rahulolu küsitlus 2017 (Lisa 3)
5. Remont
6. Arengukava aastateks 2018-2020
Jooksvad küsimused

1. Koolivalmidus
Sel aasatal lõpetab lasteaia üks rühm.
Lõpetajad on väga tublid ja igati valmis koolilapsed.
Seoses sellega võetakse järgmisel aastal lasteaeda vastu 16 last sõimerühma ja 3-aastaseid
12 lisaks Linnupoegade ja Mõmmikute rühma. Rühmad on tänaseks päevaks
komplekteeritud.
24.mail minnakse lõpurühmaga restorani lõunale kus saavad viimase koolituse kuidas
kasutada lauale asetatud söögiriistu.
Lõpetamine 31.mail kell 17 Loomemajanduskeskuse saalis sest meie saalis on hetkel
sõimerühm.
2. Suvine töökorraldus lasteaias

Sel aastal on Tartu Lasteaed Sass piirkonna valvelasteaed. Soovijatel oli võimalik lapsele suvel
koht taotleda. Sel aastal on regitreeritud rohkem lapsi kui tavaliselt. Avatakse kaks rühma:
-

Sassi lastele eraldi rühm, kuhu on registreeritud 23 last

-

Teiste lasteaedade lastele rühm, kuhu on registreeritud 25 last

Suvist kohakäimist küsitakse mai või juunikuus.
3. Lastevanemate rahulolu küsitlus
Viidi läbi rahulolu küsitlus lapsevanemate hulgas. Vanemad on rahul lasteaia juhtimise ja seal
toimuvaga ning seda peetakse heaks lapse kasvukeskkonnaks. Koduleht ei ole seni kogunud
populaarsust, leiab vähe kasutust lastevanemate hulgas. Eelistatakse muid infokanaleid.
Erinevad ettepanekud on läbi analüüsitud, küsitlus on sisend lasteaia sisearuandesse.
Alates 8.maist kuini 28 maini 2017 on Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud
lasteaedade rahulolu-uuring ning kõik saavad anda teada, kuidas olete rahul oma lapse
lasteaia ja selle toimimisega rahul. Uuringuks osalemiseks küsige õpetajatelt elektrooniline
link, kus saate küsimustiku täita. Vastata saab nii eesti, vene kui ka inglise keeles.
Rohkem saate lugeda selliselt lingilt: www.hm.ee/rahulolu Ka lasteaia kodulehel on
küsimustik väljas.
4. 5-6 aastaste laste rahulolu küsitlus 2017
Liblikate ja Naksitrallide rühmas viidi läbi laste rahulolu küsitlus. Lapsed on rahul nii toidu,
õpetajate, kui ka lasteaia tegemistega. Pooled lastest arvavad, et võiks rohkem magada ja
teine pool, et vähem. Üksikud vastused väljendasid rahulolematust.
5. Remont
Ette on tulnud palju ootamatusi ja üllatusi (koos kapiga lagunev sein jm). Sellest hoolimata on
lasteiaias toimuvad remonttööd graafikus. Töödega peaksid ehitajad jõudma lõpuni 2.juunil
2017.
6. Arengukava aastateks 2017-2018
Arengukava on hoolekogu poolt läbi töötatud, tehtud ettepanekud on lisatud ja kava on
heaks kiidetud. Läheb nüüd avalikule lugemisele, sellega saavad kõik huvitatud tutvuda ja
ettepanekuid / parandusi teha.
Jooksvad küsimused:
-

Hoolekogu kinnitas laste arvud rühmades – peamajas 22 last rühmas. Muudatusi nendes
arvudes ei esine. Aleksandri 8A II korrusel kus on üldpind 2 rühma jaoks 515
ruutmeetrit võib rühmas olla 24 last. Sõimerühmas 16 last.

-

Interneti turvalisus – arutelu lasteaias toimuva jagamise üle. Hoolekogu liige küsis selle
kohta, kas Facebooki suletud grupid on lubatud. Hoolekogu esimees tuletas meelde
turvalise interneti kasutuse reeglid. Hoolekogu leidis, et rühma lapsevanemad peavad

oma inafo jagamise kanalis ise otsusele jõudma. Hoolekogu soovitab piltide jagamiseks
kasutada lasteaia kodulehe pakutavaid võimalusi. Seda eelkõige just turvalisuse huvides
– server asub Eestis , maht on piiramatu ning sinna üles laetavat informatsiooni ei halda
info müümisega tegelev ettevõte.
-

Lemmiklooma päev – rühma siseselt võib korraldada lemmiklooma päevi, kui kõik selles
omavahel kokku lepivad. Oluline on omada ülevaadet kõikidest allergiatest, et ei tekiks
ebameeldivusi.

-

17.mail toimub lasteaias suur õue laulu- ja tantsupidu, kuhu on kõik kutsutud.
Rühmaõpetajatel ja stendidel ka sellekohane info.

-

Järgmisel aastal kolivad Tiigrikutsud peamajja.

Lasteaia kollektiiv ja hoolekogu tänavad kõiki lapsevanemaid et võimaldasite pedagoogidele
13.aprillil ülemajalisel väga vajalikul koolitusel osaleda. SUUR TÄNU SELLE EEST.
Protokollija: Kristiina Espenberg

