LASTEAED SASS
HOOLEKOGU PROTOKOLL

Tartu, 29.august 2016
Koosoleku algus: 17:00
Koosoleku lõpp: 18:00
Osalejad (vaata lisa 1)

Koosoleku läbiviija: Laas Toom
Protokollija: Kaia Tammekänd

PÄEVAKAVA
1. 2015/2016 õppeaasta õppekasvatustegevuse analüüs ja hindamine.
2. Kokkuvõte hoolekogu tööst, tegevuse aruanne-hoolekogu esimees.
3. Jooksvad küsimused
KOOSOLEKU KÄIK
1. 2015/2016 õppeaasta õppekasvatustegevuse analüüs ja hindamine
Hoolekogu liikmed tutvusid aruandega.
2. Kokkuvõte hoolekogu tööst, tegevuse aruanne - hoolekogu esimees
Hoolekogu esimees koostas ja kandis ette kokkuvõtte 2015/2016 õppeaasta tegevusaruande. Hoolekogu
liikmed võtsid teadmiseks ning tõdesid, et on tehtud palju head tööd. Aruanne Lisades.
3. Jooksvad küsimused.
* lapsevanema pöördumine vasakukäeliste laste toetamine nende eripäras.
Vasakukäelisus ei ole erivajadus ja lapsele ei koostata IAK (individuaalset arengukava). Lapse käelisus kujuneb
välja tavapäraselt alles koolieaks, seega võivad lapsed enne kooliikka jõudmist katsetada ja kasutada nt
kirjutamisel, joonistamisel ja söömisel paralleelselt oma mõlemat kätt. Lasteaia Sass pedagoogidel on olemas
vastavasisuline kvalifikatsioon (kõrgharidus alushariduse pedagoogikas), kuidas laste erikäelisusest tulenevalt
valida talle parim istekoht (nii, et nende käed/küünarnukid teineteist ei sega), töövahendid (vasakukäeliste
käärid), õpetamismeetodid (olemas vastavasisuline kirjandus ning kvalifikatsioon vasakukäliste laste
kirjaõppeks). Pedagoogide eesmärk on toetada lapse enda poolt valitud dominantse käe tegevuse arendamist.
Hoolekogu ühisel arutelul leiti, et kuna vasakukäelisus ei kuulu erivajaduste hulka, siis täiendavaid erimeetmeid
(lisaks neile, mida juba rakendatakse) vasakukäeliste lastega tegelemine ei vaja.
Kirjandusest on võimalik lugeda metoodilises kabinetis Britta Sims`i bakalaureusetööd „Vanemate kaasatus
vasakukäelise lapse kirjutamisoskuse arendamisel Viljandimaa näitel“ 2014 ja referaat „Vasakukäelisus,
vasakukäeliste laste arengu toetamine ja neile mõeldud vahendid“ aastast 2016.
*Trepikodade remont tehtud – hoolekogu tutvus remondiga, näeb ilus, kena ja korras välja.
*Õnneseente ja Kiisu-Miisude rühmades remont tehtud, uued kööginurgad ja riideruumid. Hoolekogu käis
tutvumas värskelt remonditud ruumidega. Tõdeti, et ruumid on avaramad, kööginurgad kenad ja mugavad.
* 2017 aastal plaanis teha remont Linnupoegade rühmaruumis ja Mesimummude rühma WCs, riidehoius ja
rühmaruumis LVO abiga.
* Tehtud on lasteaia õueala mänguväljaku tehniline ülevaatus. Leiti, et mänguväljak on üldiselt heas korras.
Uusi mänguasju sellele lisada ei saa, sest lastel vaja ka jooksuruumi. Ollakse avatud asendust leidma
mänguväljaku kõige populaarsemale mängurongile, mis on lihtsalt vanaks jäänud. Äkki on kellelgi hea mõte või
pakkumine rongi asendamiseks uue vahendiga. Hoolekogu ootab ettepanekuid.
* Kommikotid jõuludeks!
Ühisel arutelul leiti, et sümboolne 300 g kommikott jõuluvana kotti jääb. Vastavalt iga perekonna harjumustele
ja eelistustele jääb lapsevanematele valik, kuidas kommikotiga edasi toimida.
* Meie majas ei muutunud töö korraldus rühmaõpetajate ja abiõpetajate arvudes. Jäi nii nagu on varem
olnud - rühmas 2 õpetajat ja üks õpetaja abi.
* Liblikates, Naksitrallides ja Lepatriinudes uus töökorraldus, et ringides osalemine oleks ajaliselt mugavam –
laste lõunauinak 2h asemel 1,5 h (kell 13:00 – 14:30). Lapsevanemad on teadlikud - kevadel oli vastavasisuline
küsitlus.
* Ringitegevused alustavad oktoobri kuus.

* Traditsiooniline Mihklilaat toimub taas lasteaia õuel. Kuupäevaks 29.september kell 16.00. Infot jagatakse
algavatel lastevanemate koosolekutel.
* parkimine – parkimise teema kohta täheldati, et see on mingitel perioodidel parem, mingitel jälle
problemaatilisem. Viimasel ajal on parkimiskontrolörid teinud kirjalikke hoiatusi autojuhtidele, kes lasteaia ees
oleval alal pargivad osaliselt kõnniteele. Sellist liikluskorraldust lubavad märgid kehtivad enne ja peale
lasteaiaesist teed, mitte aga selle esisel alal. Kutsume lapsevanemaid üles tähelepanelikkusele. Ka paigaldas
linn Aleksandri ja Lao tänava nurgale liikluskünnise, et ohjeldada Aleksandri tänaval kihutajaid.
* Järgmine hoolekogu koosolek toimub siis kui uus hoolekogu on valitud ja kinnitatud.
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