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Koosoleku päevakord:
1.

I poolaasta õppekasvatustegevuse kokkuvõte- Regina Kullamaa

2.

Koolis I poolaasta tagasiside – edasijõudmine koolis.

3.

Uue eelarveaasta 2019 tutvustamine

4.

Muutuste kinnitamine lasteaia kodukorras

5.

Lasteaia toidupäeva maksumuse tõstmine.

6.

Sügisel avatava sõimerühma laste arvu kinnitamine.

7.

Suvine töökorraldus.

8.

Jooksvad küsimused
1.

Õppealajuhataja Regina Kullamaa andis ülevaate rühmade õppe- ja kasvatustöö tegevustest
I poolaastal. Lapsevanematel on võimalik küsida kokkuvõtet oma rühmaõpetajatelt. Samuti
tutvustas õppealajuhataja lasteaias läbiviidavat loodusprojekti, mida rahastab Tartu
Linnavalitsuse haridusosakond „Sass õpib ja reisib looduses“ mille raames said lapsed käia
sügisprogrammides nii Laeva soos, Ihastes, Eesti Põllumajandusmuuseumis-teemaks
„Viljaterast leivani“ Tartu Tõravere meteoroloogiajaamas ja rääkis tuleviku mõtetest seoses
teise poolaastaga. Talveprogramm jätkub ka sel aastal. Sellel nädalal said koolieelikud
osaleda õppeprogrammis „Aasta loom“. Projekt lõpeb kevadel sõiduga Elva Väikesele
väerajale.
Programmi läbiviija Piret Valge on kiitnud meie lapsi hea kuulamisoskuse ja käitumise eest.
Samuti pälvis kiitust nende teadmiste pagas. Loodusprogrammid toetavad alushariduse
õppekavas ettenähtud teadmiste omandamist vahetult looduses.
2. Tagasiside koolidelt laste edasijõudmise kohta on vähene. Kahjuks mõned koolid tagasisidet
ei ole veel andnud ja sellel teemal saame rääkida järgmisel koosolekul.
3. Direktor tutvustas 2019 aasta eelarvet ning rääkis murest, mis on seotud tasumata
lasteaiatasudega. Tekkis küsimus, kuidas võlglastega edasi toimetada. „Tartu koolieelsete
munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korras (vastu võetud
30.06.2015 määrus nr 10) § 29. Koha kasutamise lõpetamine lasteasutuse algatusel võib
lasteasutuse direktor algatada koha kasutamise lõpetamise kui; p.3 lapsevanemal on

4.

5.

6.
7.
8.

võlgnevus kahekordses lapsevanema poolt kaetava osa suuruses summas, sõltumata sellest,
kas võlgnevus on tekkinud kohatasu või toidukulu eest. 28.jaanuari 2019 seisuga oli
lapsevanematel tasumata arveid 1516,47 € eest, kusjuures arvete tasumise kuupäevaks on
20. kuupäev jooksval kuul.
Lasteaia kodukorda viidi sisse muudatus, mis puudutas laste tervist ja kohalkäimise märkimist
ja toidukordade eest tasumist. Lasteaia kodukord ühtlustati Tartu linnas kehtiva
munitsipaallasteaedadesse laste vastuvõtu ja lahkumise korraga.
Direktor tutvustas majandusjuhataja koostatud toitainete hindade vahesid võrreldes eelmise
aasta jaanuarikuu hindadega. Mõnede toiduainete hinnad on väga palju tõusnud. Näiteks on
või kilo hind tõusnud 22,5 %, kohupiim 6,9 %, liha 9,5%, kala 12,9 %. Seoses sellega otsustati
kehtestada alates 1.03.2019 toidupäeva hinnaks 1,70 praeguse 1,64 asemel.
Sügisel avatava sõimerühma laste arvuks kinnitati 16 last. Õpetajateks on Maarja Kärsna ja
Elina Müürsepp-Popman, õpetaja abiks Merle Uueda. Sipsikute rühm
Sass juulis suletud 2019.a. suvel on avatud Naerumaa lasteaed. Avaldusi suvistele kohtadele
oodatakse 11.03.2019.a. direktorile.
Jooksvad küsimused:
 Linnupoegade rühma esindaja L. Maasikas soovis rühma riiete asetamiseks stanget kuna
laste riided ei mahtuvat kappidesse ära. Samuti olevat riided niisked. Kuna rühma
riidehoid on väga pisike ja on olemas kuivatuskapp, siis seda otstarbekaks ei peetud, aga
direktor lubas koos rühma õpetajatega küsimusele vastuse leida.
 Õnneseente rühma esindaja soovis teada, kes teeb ja kuidas tehakse lõpualbumeid
lastele? Laste lõpualbumid organiseerivad lapsevanemad koostöös rühma õpetajatega,
eestvedajaks on lapsevanemad.
 Samuti uuris Õnneseente rühma esindaja, kas koolivalmidus teste ka tehakse? Üldiselt ei
ole lasteaial kohustust lapsi testida, kuid igal õpetajal on oma meetodid, mida ta kasutab
laste koolivalmiduse hindamiseks.

Otsustati:
1. Viia lasteaia kodukorda sisse muudatused.
2. Tõsta alates 01.03.2019 toidupäeva maksumust 1,70 €.
3. Kinnitada sügisel avatava sõimerühma laste arvuks 16 last.
4. Suveperioodil on Lasteaed Sass suletud alates 01.-31.07.2019 kogu juulikuu.
5. Juulis kesklinna piirkonnas avatud lasteaeda Naerumaa ootab direktor avaldusi kohta
vajavatele lastele kuni 11.märtsini 2019.

Koosoleku juhtaja Alvar Tipp

Protokollis Janika Bachmann

