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28.august 2017

Päevakava

Kell 17.00- 18.00

1. 2016/2017 õppeaasta õppekasvatustegevuse analüüs ja hindamine
2. Kokkuvõte hoolekogu tööst, tegevuse aruanne.
3. Jooksvad küsimused ja ettepanekud

1. Õppealajuhataja Regina Kullamaa:
õppeaastat võib hinnata väga heaks. Lapsed saavad koolis väga hästi hakkama. Sellel aastal on
plaanis hakata kasutama Bee-Bot elektroonilisi mesilasi, mille abil saavad kõikide vanuseastmete
lapsed teha tutvust robootikaga. Bee-Bot mesilaste rahastus tuli Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutuse (HITSA) projekti kaudu. Plaanis on osta ka üks tahvelarvuti mis hakkab rühmade vahel
ringlema. Algav õppeaasta on pühendatud Eesti lastekirjandusele ning on seostud läbivalt Eesti
sajandale sünnipäevale pühendatud üritustega.
2. Hoolekogu esimees Laas Toom:
hoolekogu tegevus on olnud plaanipärane, kiita tuleb hea töö eest õpetajaid ja kogu lasteaia
personali, kes on alati pigem positiivse ning lahendusi otsiva mõtteviisiga. Seda näitas ka
remondiaegne periood, mis läbiti rahulikult ja tulemusele orienteeritult. Samuti väärivad tunnustust
erinevates projektides kaasalöömised. Hoolekogu liikmetele tagasisideks niipalju, et suurem võiks
olla hoolekogu koosoleku eelne teavitustöö ja vanemate kaasamine, et nad julgeksid ja teaksid millal
koosolekud toimuvad ning saaksid õigeaegselt küsimusi esitada.
3. Jooksvad küsimused
Lasteaia direktor Lea Laumäe:
tuli tagasiside Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi 2016 a. uuringu tulemused
laste liikumisaktiivsusest 6-17 aastastel lastel. Läviviijateks Eva-Maria Riso ja Sille Vaiksaar. Meie
lasteaia laste kehalise aktiivsuse sooritusi võib lugeda keskmisteks. Uuring jätkub koolis edasi.
Sügisel hakkavad peale tavapärased huviringid. Lisaringe ei ole plaanis, kuna selleks ei ole ruume.
Uue õppeaasta alguses on rühmades toimunud liikumisi, rühmadesse on tulnud uusi lapsi, mõned on
mujale kolinud ja ära läinud. Mõmmikute rühmas vahetus õpetaja. Päikesejänkude rühmas
vahetusid nii õpetaja kui ka õpetaja abi.
Laekus ettepanek, et lasteaia alal võiks olla rohkem rattakohti, kuna hommikusel tipptunni on kohad
alatihti ületäitunud. Lasteaia juhtkond lubas ümbruse üle vaadata ning rattakohtade juurde
tegemiseks võimalusi kaaluda.
Lisa 1. Tartu Lasteaed Sass hoolekogu õppeaasta aruanne 2016/2017
Protokollis
Evelyn Evert

