
Raasiku lasteaed Oravake Hoolekogu protokoll nr 3 (2019)

Koosoleku toimumise aeg: 15. aprill 2019
Koht: Raasiku lasteaed Oravake
Algus: 18:00
Lõpp: 19:30

Koosolekul osalesid:
Lendoravate rühma esindaja Toomas Kuningas (hoolekogu esimees)
Käbikeste rühma esindaja Olga Veselkova
Pähklikeste rühma esindaja Merle Krais
Koopaoravate rühma esindaja Elle Tamm
Õpetajate esindaja Liina Veerbaum
Lasteaia direktori kt Reelika Turi 
Õppealajuhataja Riina Korolkova (kutsutud osalema)

Puudusid: Oravajütside rühma esindaja Merli Kuusik, Raasiku Vallavalitsuse esindaja Aare Ets

Koosolekut juhatas Toomas Kuningas, protokollis Elle Tamm

Päevakord:
1. Asenduste teema hetkeseis.
2. 2019. a rahuloluküsitlus.
3. Turvalisuse/ohutuse teema (lukud/kaardid, kaamerad, näpukaitsmed, talvine kõnniteede

libedus).
4. Hoolduse teema (vaipade/pehme mööbli regulaarne hooldus, tehnosüsteemide – eelkõige

küte- ja ventilatsiooni hooldusleping).
5. Õuealade mitmekesistamine.
6. 2019/2020 õppeaasta ringid (vanematel huvi inglise keele õppe ja robootika vastu).
7. Infovahetuse korraldamine (millised (info)kanalid, milline info, kes jagab, jne).
8. Jooksvad küsimused

1. Asenduste teema hetkeseis
Reelika  Turi  -  Lendoravate  rühma  tuleb  uus  inimene  õpetaja  Liinat  asendama  kuni  juuni
lõpuni,  inimene  on  olemas.  Muus  osas  asenduste  teemal  arenguid  ei  ole,  jätkusuutlikku
pidevat plaani pole. 2019. a  jaanuaris oli 120 tundi õpetaja asendusi, 45 tundi õpetaja-abi
asendusi,  veebruaris vastavalt  108/0 tundi,  märtsis 72/80 tundi. Oleme arutanud erinevaid
vairante, nt kas saaks asendused kaetud kui teha eraldi lisakoht - ei saa, sest asendamist on
tavaliselt vaja mitu päeva järjest, aga asendaja ei saa ka käia 4 päeva 12h järjest asendamas.
Peame üle vaatama 12h tööpäevade graafku, kas see on kõige parem ja/või peame liikuma
valverühmadele või veel muid variante. Proovime Lendoravates õpetajatega teist süsteemi –
üks õpetaja hommikul 7h ja teine õpetaja õhtul 7h. Päeva keskel õpetajatel 2h tööaega katub.
Nii on inimest lihtsam leida seda poolt päeva asendama. Ja siis mõtleme katsetuse pealt edasi.
Vallast  lisaraha  palgafondi  ei  saanud.  Hetkeseisuga  ongi  palgafond  natuke  lõhki,  kuna  on
olnud  mitu  pikaajalist  haiguslehte,  kus  on  tulnud  maksta  4.-9.haiguspäeva  lasteaia
palgafondist.
Elle Tamm- Järgmises eelarves võiks taotleda suuremat palgafondi.
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Reelika Turi - Esmalt proovime muuta oma süsteemi, praegu mõnikord meie inimestel jäävad
töötunnid täis tegemata. On variandid valverühma teema ja 7+7 süsteem, käime esmalt oma
variandid läbi. Kui oma majas oleme kõik võimalused ammendanud, siis on see koht.
Toomas Kuningas - Sel aastal läks haigustega pigem hästi, oli vähem asenduste vajadust kui
eelmisel aastal. 

2. 2019. a rahuloluküsitlus
Rahuloluküsitlus on kavas mai teisel nädalal. Lähtutakse eelmisel aastal hoolekoguga koostöös
koostatud  küsimustikust.  Paar  täiendavat  küsimust  lisatakse,  sh  valverühmade  teema.
Lisatakse  vastustesse  pooltoone,  sh  võimalus  vastata  „muu“  ja  täpsustada  vastust
kommentaariga. Reelika Turi täiendab küsitlust ja saadab enne hoolekogule tutvumiseks. 

3. Turvalisuse/ohutuse  teema  (lukud/kaardid,  kaamerad,  näpukaitsmed,  talvine
kõnniteede libedus) 

Reelika Turi - Mite midagi ei ole nendes teemades muutunud. Liivatamist tegime nii hästi  kui
võimalik, ei olnud minu meelest hull. 
Toomas Kuningas – Libedusega oli siiski probleeme ka sel hooajal. Oleks võinud hullem olla,
aga oli siiski probleeme ja kaebusi/kriitikat. 
Reelika Turi - Ok, panin kirja.
Reelika  Turi  -  Uksed  on  tegemisel,  kahe  ukse  lukud on  tellitud.  Turvakaameratega  ei  ole
arengut enne kui meil on oma IT spetsialist. Kohta lasteaia koosseisus ei ole, tahame tõsta
kooli  IT  spetsialisti koosseisu  koha  0,75  peale,  et  tegeleks  ka  lasteaiaga.  Vallaga  üpris
vaevalised läbirääkimised selles osas.
Elle Tamm - Millal tulekaitse süsteeme hooldatakse? 
Reelika  Turi  –  Igal  aastal  tehakse.  Päästeameti esindaja  käis  1,5  kuud  tagasi,  esitas  rea
pisemaid puudusi, millest kõik on praeguseks  likvideeritud va 1, see oli evakuatsiooniplaanide
osas,  et  need  peavad  olema  ühel  paberil,  praegu  on  kahel.  Päästeamet  kontrollis  ka
ventilatsiooni puhastamise akte jne. Ventilatsioonile tehakse igal aastal hooldus. 
Näpukaitsed on päevakorrast maas, liiga kallid.

4. Hoolduse  teema  (vaipade/pehme  mööbli  regulaarne  hooldus,  tehnosüsteemide  –
eelkõige küte- ja ventilatsiooni hooldusleping).

Reelika Turi - Vald ei ole otsustanud, kas tahab korralist hoolduslepingut. Maht on meil nii
väike,  mõtet  on  teha  ainult  kõikide  asutuste  peale  kokku.  Raivo  Napp  (majandusjuhtaja)
sõnum  on,  et  ei  ole  vaja  muretseda  selle  teema  pärast,  meil  on  väga  head  kontaktid  2
hoolduspartneriga, kes tulevad kohale ja ei ole meid alt vedanud. Talvel oli süsteemi ajuga
probleem, see on nüüd korras.
Toomas  Kuningas  -  Kui  on  hooldusleping,  siis  on  iga  kell  võimalus  kontaktile  helistada  ja
kutsuda  kohale.  Katki  läheb  ekstreemolukordades  ja  siis  kui  teistel  läheb  ka.  Kõikidel
küteperioodidel on seni  siin midagi  juhtunud. Ei ole normaalne, et öeldakse, et ärge lapsi
tooge või et pange soojemalt riidesse.
Reelika Turi - Vald on teemast teadlik, lepingu otsustus on valla kätes.
Reelika  Turi  –  Rühmadesse  vaibad  on  välja  valimisel,  võtame  Lindströmi  teenuse,  et
vahetatakse 2 nädala tagant puhas vaip muutunud pildiga (õppesisuga). 
Toomas Kuningas - Madratsite hooldus? Seda pole ammu tehtud, aga on vaja korraldada.
Reelika Turi – Uurin välja, korraldame. 

5. Õuealade mitmekesistamine
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Reelika Turi - Käisime õuealad Õppealajuhatajaga läbi, tegime nimekirja, mis on vaja korda
teha ja mis kiiremini, mis aeglasemini. Ja mis ressurssi need tegevused vajavad. Vaja on liiva
vahetada (7tonni) ja kummiplaate, et ronimismaja ja turnimispuu suurel väljakul august üles
tõsta.  Mõtlesime  sellele,  et  väikese  väljaku  varjualuses  võiksid  olla  istumis-  ja  lauana
kasutatava alused, mida saaks tõsta ka muru peale. Lisaks tahvel. Suurel väljakul analoogne
varjualune vajalik, mis oleks õueklassi moodi. Kuuri küljes võiks olla kriiditahvel. Lisamõteid,
et mis inventari veel oleks vaja, praegu õpetajatelt ei tulnud.
Liina Veerbaum – Jalgpalliväravad olid varem jutuks.
Elle Tamm – Käbikesed tahtsid pinklauda oma õuealale.
Reelika  Turi  -  Tahan  teha  ära  HITSA  robootika  vidinate  hanke,  kus  on  vaja  ka  lasteaia
omaosalust, kuhu peame panema 30%. Inventari ostmist vaataks pärast seda kui on selge, kas
saame robootika asjad. Õueinventari peame ostma kohast, kus on garantii, et asjad on lastele
sobivad ja eale vastavad.
Toomas  Kuningas - Kasutame kohvikute raha võimalusel kohe õueala jaoks ära, et hankida
laud Käbikestele, jalkaväravad, tahvlid. Kuna õuealad on vabad, siis kõik rühmad saavad neid
asju kasutada.
Arutelu ja üleüldine nõusolek hoolekogu liikmete poolt.
Reelika Turi – Nõus. 

6. 2019/2020 õppeaasta ringid (vanematel huvi inglise keele õppe ja robootika vastu).
Toomas Kuningas – Mõtleme sellele teemale ete. Kas saaks inglise keele ringi, sügisel küsiti,
vanemate huvi oli suur. 
Reelika Turi – Plaan on koolist nt klassiõpetajale lisakoormuse andmisena see lahendada. Kui
ei ole võimalik, siis ma uurin huvikoolidest. 
Paneme  rahuloluküsitlusse,  et  mis  ringide  vastu  on  vanematel  ootus.  Inglise  keelest  ja
robootikast on jutu olnud. Maadlus lastele on spordihoones. 
Uuendame õppekava ja paneme robootika 2 vanema rühma õppekavasse. Mite ringina, aga
õppekava  osana.  Kõikides  rühmades  tahaks  hakata  seda  tutvustama.  BeeBotid  on  juba
lasteaias olemas ja õpetaja Maarja nendega juba tegutseb, HITSA raames on kavas hankida
lisaks  veel  Lego WeDo (6tk  ja  tahvlid  juurde).  Lego WeDo-dega nad lähevad koolis  edasi,
tahaks saavutada selle, et nad lasteaias juba oskaksid seda natuke. 

7. Infovahetuse korraldamine (millised (info)kanalid, milline info, kes jagab, jne).
Toomas Kuningas – Vajaks arutamist, kes mis infot edastab, kuidas edastatakse. Nt rataste
teemal  hakkas  mingi  info  välja  jõudma  ja  hakkasid  mingid  seisukohad  tekkima  enne  kui
ametlik teade tuli. Oleme arutanud hoolekogus, et pedagoogilise nõukogu protokollid võiksid
olla  kätesaadavad,  infovahetuse  eesmärgil.  Kogu  see  mõte  on  avatuses  ja  mida  varem
asjaosalistele infot jagada, seda parem. 
Reelika Turi – Nõus. Probleem on, et ei ole ühtset formaati lasteaia arengute edastamiseks.
Pean natuke mõtlema, kuidas seda lasteaias teha.  Ebaametlik  on FB kaudu info jagamine,
lahendusena näen Eliisi süsteemile üleminekut. Pea mõtlema, kas teha nt kuukirja või kvartali
kaupa infot anda, et mis on tehtud ja plaanis. Töötan välja järgmise õppeaasta alguseks, mis
suhtluskanalit  vanematega  hea  oleks  kasutada.  Õpetajatele  ei  too  Eliisi  kasutuselevõt
lisatööd.

8. Jooksvad küsimused.
Panin kodulehele üles suvegraafkud,  edastan  ka FB kaudu.  Alates  17.  juunist  on lasteaed
suvegraafkul. Juulis on puhkus. Alates 1. augustist avatakse Käbikese rühm eraldi ja teised
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rühmad paarikaupa koos kuni 15.aug. Alates 15.aug on kõik õpetajad oma rühmades tagasi.
Asendajad ja kes millises rühmas paneme paika jooksvalt edaspidi.

Elle Tamm  – Lapsevanemalt on etepanek lahtise tule kasutamise keeld lasteaia territooriumil
fkseerida.
Reelika Turi - Nõus. Kui see praegu juba ei sisaldu, siis lisame.

Järgmine koosolek toimub eeldatavalt juuni esimesel nädalal (5.juunil), koosoleku eesmärk on
kinnitada  õppekava  ja  teha  sissejuhatus  arengukavale,  selleks  ajaks  on  olemas  õpetajate
sisend arengukavale. Materjalid saadetakse hoolekogule ete tutvumiseks. Õppekava kinnitab
23.mail pedagoogiline nõukogu, siis läheb hoolekogule tutvumiseks.

Toomas  Kuningas  –  Etepanek  on  vormistada  edaspidi  pedagoogilise  nõukogu  protokollid
selliselt,  et  eristada  lasteaia  töökorraldust  jms  puudutav  info  töötajate  või  laste
isikuandmetega seotud infost, et see oleks avalikustatav ja avalikustatud, et tagada vanemate
kiirem ja  vahetu informeeritus.  Nt kui  veebruari  pedagoogilises võetu vastu rataste keeld,
mida õpetajad ühehäälselt toetasid, kuulsime sellest ametlikult alles 10.aprilli koosolekul.

Lõpp 19.30

Protokolli allkirjastajad:

Koosoleku juhataja Protokolli koostaja
Toomas Kuningas Elle Tamm
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
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