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Päevakord: 

1. Heiki Hansen - köögitöö ümberkorraldustest 

Majandusjuhtimise teenust pakub jaanuarist Elva Teenused - toidu kvaliteet on endiselt 

prioriteet. (näiteks kalahakkliha asemel kasutatakse lasteaias jaanuarist kalafileed) 

Kokk peab hommikul esitama toidutellimuse - kiiresti riknevate toiduainete tellimus 

vastavalt oodatavale laste kogusele (öeldakse, kust tellida). Menüü koostab praegu 

lasteaiakokk kohapeal koostöös Elva Teenustega.  

Kahe nädala jooksul pole probleeme olnud - pole teatatud. 

2. Lapsevanemate küsimused. 

a. Sooja küsimus - Rühmad ebastabiilselt soojad/ külmad. Mõnes suisa 17 kraadi. 

SW Energia esindaja käis radiaatoreid kontrollimas, kütteprobleeme kaardistamas. 

Saadeti ka ametlik kiri direktorile, mis seis küttesüsteemiga on ning millised parandused 

on vaja teha. Rühmades probleem halvemaks ei läinud, probleemsemates rühmades läks 

pisut paremaks.  

Sügiseks 2019 peaks valla arengukava järgi olema Puhjal uus katlamaja ja enamjaolt 

uued trassid. 

b. Menüü - Menüü koostamisse kaasata rohkem rühmaõpetajaid/ lapsevanemaid? nt 

kanasupp on üsna kindel söök, mida lapsed söövad (kana, kartul, porgand, makaronid). 

Nüüd on hakatud lisama sinna kas brokkolit, lillkapsast vms ning lapsed enam ei söö. 

Milleks? Mida selgem söök, seda paremini lapsed söövad. 

Rühmaõpetajad on kaasatud menüü koostamisse. Lapsevanemate kaasamine ei aitaks 

oluliselt kaasa, pigem ajaks keerulisemaks. Hoolekogu liikmetel on võimalus käia toitu 

maitsmas kui on eelnevalt kokku lepitud. 

Küsimuses mainitud supp ei olnud menüüs mitte kanasupp, vaid hoopis “kolme kapsa 

supp linnulihaga”. 



c. Puudumisest etteteatamine - Kodukorras on kirjutatud, et puudumisest etteteatamine 1 

päev, kust on tulnud ja mis põhjusel 2 päevane etteteatamine? 

Tegu on valesti mõistmisega ning jätkub endine kord: sama päeva hommikul kella 9ks 

peab lapsevanem teatama õpetajale, kas tema laps on järgmisel päeval rühma tulemas või 

mitte. 

Eesmärgiks on, et lapsevanem teavitaks Eliisi “teata puudumisest” lingi kaudu. Siis on 

info õpetajal alati ühes kohal olemas.  

Suurim probleem on selles, et vanemad ei teavita kui laps pärast haigust lasteaeda tuleb 

(viies rühmas probleem väike, ühes rühmas ei teavita enamus vanematest lapse tulekust). 

d. Õpetajate koolitused - Õpetajate õppereisid/ koolituspäevad keset töönädalat. Muidugi 

toetame koolitamist, aga… lapsevanemad seatakse raskesse olukorda, kuhu panna 

laps(ed), lisaks etteteatamise aeg on olnud väga lühike (selliseid asju tuleb planeerida 

pikalt ette (aastaplaan) ja ehk sellisesse aega, mil lapsi on vähe- talve koolivaheaeg, 

peale jaanipäeva nt) 

Suuremad koolitused on pikemalt ette teada juhatusele ning püütakse õppepäevi sättida 

suve- ja talvevaheaegadele. 

e. Suvine kollektiivpuhkus - Kas kollektiivpuhkust on ikkagi vaja, kui personal tunneb 

vajadust puhkuseks ka keset õppeaastat? 

Õiglane pedagoogide, aga ka laste suhtes, sest ka lapsed vajavad puhkust lasteaiast.  

Vallas on samal ajal mõni teine lasteaed avatud, et lapsed oleksid vajadusel hoitud kui 

vanematel pole võimalik puhkust võtta. 

f. Õpetajate puhkepäevad/lisapuhkus - Palume teavitada lapsevanemaid, kui rühmaõpetaja 

või õpetaja abi/logopeed jne on pikemalt tööst eemal (nt puhkusel, haigused). 

Edaspidi püütakse informeerida lapsevanemaid kui õpetaja/õpetaja abi on puhkusel. 

g. Õpetajate liikumine rühmadega - Kuidas on nüüd lahendatud sõimerühma olukord? Kas 

need kes võtavad sõime, lähevadki nendega kuni lõpuni?) 

Sõime meeskond, vastavalt kvalifikatsioonile, liigub edasi kogu rühmaga. 

h. Järjekorras olevad lapsed - Lapsi soovib tulla lasteaeda rohkem, kui kohti pakkuda, kas 

on mõeldud võimalikule lahendusele? 

Eelmisest koosolekust muudatusi pole. 

i. Bussiring - Talve kooli vaheajal vajas 6 last bussitransporti, kuid vaatamata sellele 

otsustas direktor bussiringi ära jätta. Kas uuriti näiteks kooli väikest bussi, kui suurt 

bussi polnud otstarbekas? 

Direktor uuris kooli bussi võimalikku kasutamist - oleks pidanud maksma bussi eest ja ka 

bussijuhile sõitmise eest; lisaks oli kooli buss sel perioodil remondis. 



Jaanuarist saab direktor vajadusel ainuisikuliselt otsustada bussiringi toimumise või mitte 

toimumise üle.  

Kui lapsevanem ei täida lasteaia reegleid seoses bussiringi kasutamisega, on direktoril 

õigus tema lapselt bussiringi privileeg ära võtta. 

Vallale ettepanek tulevikus kaaluda bussiringi tasuliseks muutmist. 

j. Eliisi sündmused - Kas Eliisi sündmustekalendrisse võiks lisada asju juba ka ette 

paariks-kolmeks kuuks? 

Suured, iga-aastased sündmused saab lisada varakult kalendrisse. Jooksvad sündmused 

kalendrisse mitte varem kui kuu enne toimumist - õpetajate hinnangul 2 kuud liiga palju. 

3. Muud küsimused, teated 

a. Hooandja projekt - ajalehtedes ja Facebook’i lehekülgedel levitada projekti veel 

agaramalt. 

b. Kahes vanemas rühmas tõstavad lapsed ise omale söögiportsjonid ette. Võiks olla ka 

kodune tugi - lapsed tõstaksid ka kodus omale toitu ise ette. 

c. Võlgnikega käitumine - Kui lapsevanemal on lasteaia ees võlg juba üle 200€, siis on 

direktoril õigus anda asi valla juristile üle, kes tegeleb olukorraga ise edasi. 

d. Erivajadustega lapsed lasteaias - kevadel hakatakse tegelema sobitusrühmade 

komplekteerimisega, et kaks rasket last ei oleks ühes rühmas ja väikeste juures. 

 

 

Koosolekut juhtis: Kristina Ermel                 Protokollis: Kersti Palm 

 


