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2) Muud küsimused 

Koosolek 

1) Kokkuvõte õppeaastast 

Leelo: Lasteaia tasude osas on võlgnevuse kogusumma kasvanud kuu ajaga 6000-lt 8000-le eurole. 

Valla poole pealt öeldakse, et võlgnevustega tegeletakse. 

Hoolekogu ettepanek: teha vallale hoolekogu nimel pöördumine ja paluda teada anda, mida on 

tehtud ja mida plaanitakse. 

Leelo: Õppeaasta kokkuvõttest – kevade lõpuks oli nimekirjas 129 last, sh 6 ukrainlast. Ukraina 

laste osas sügise osas hetkel veel selgust ei ole. Ka haridusministeeriumi poolt ei ole mingeid 

suuniseid tulnud. Variant on moodustada sügiel eesti keele ring, mis on meil ka varasematel 

aastatel olnud, kuid täpne info selle kohta puudub. 

Hoolekogu ettepanek: pöörduda ka selle teema osas holekogu nimel valla poole ja uurida, mis 

seisus on Ulila lasteaia teema ning mis suunised on ukrainlaste osas. 

Leelo: Aasta jooksul tuli juurde 17, lahkus 3 last, kooli läheb 24 last, erivajadustega lapsi on 3 (n.ö 

paberiga 1). Logopeedi vajadus ca 30 lapsel. Eripedagoogi juures käinud ca 19 last. Mitme 

kõnekeelega lapsi on 6 (ukrainlased) + 2. Lapsevanemate osalemine on olnud aktiivne (nt Lapse 

päevad). Lapsevanemad on erinevate materjalidega toetanud + muud abitegevused 

(lauluväljaku värvimine nt). Suur aitäh lapsevanematele! Probleemideks on Eliisist info 

lugemine (info ei jõua lapsevanemateni), puudumiste info jõudmine õpetajateni läbi Eliisi 

(süsteemi probleem), praeguseks peaks olema olukord puudumiste kajastamise osas korras, 

aga testime veel.  Huvigruppidega oleme head koostööd jätkanud (Puhja Seltsimaja jms). Kaks 

rühma tegid sel aastal projektiõpet, üks rühm sooviks ka proovida veel.  Lapsed tegelesid 

taimekasvatusega (nt seemnest viljaks). Lastel oli võimalik proovida ka toidu valmistamist. 

Õppeaastat segas teatud määral ka sel aastal Covid-viirus, kuid õnneks saime siiski läbi viia taas 

mitmeid üritusi ja väljasõite. Õuesõppe raames olid olulisel kohal loodusretked, külastati palju 

mitmeid talusid, millega väga rahule jäädi. Õpetajad tunnustasid välilava olulisust õuesõppe 

osana. Digiteema oli sel aastal tagaplaanil. Kõige tegusam oli liikumis- ja tervisegrupp 



(toitumine, kogusime samme jne). Rühmad tegid mitmeid näituseid (nt mustrite teema).  

Tagumises ruumis on remondiga alustatud. Lasteaia eripärast on kinni peetud (loodushoid, 

keskkonna olulisus, rahvapärand jms). Eredamad hetked, mida õpetajad on välja toonud selle 

õppeaasta kohta on näiteks lasteaia sünnipäeva tähistamine, kolme põrsakese teadusteater, 

õpetajate etendus, õpetajate toa muutus, lastekaitsepäeva tähistamineLisaks võtsime osa 

mitmetest üritustest nagu nt osalesime Melliste luulekonkursil, rahvatantsu- ja võimlemispeol 

osalemine jms. Aitäh ka hoolekogule sisuka aasta eest! 

2) Muud teemad: 

Andrus: Mis saab valla bussiga, kas selle osas on mingit selgust? 

Leelo: Selle kohta, et see teenus lõpetatakse, täpne info puudub. Elame-näeme. 

Andrus: Vihmasüsteem, lumetõkked, ventilatsioon, soojustus – kõik see vajaks terviklikku plaani 

edasise osas. Kuna ka katuse eluiga ei ole igavene, siis tuleks vallale anda suunis, et kõike seda 

tuleks vaadata tervikuna. 

Leelo: Elva Teenustega on valmis pakett/plaan, mille saadan valda. Ventilatsioonifirma käis ja 

vaatas ja ütles, et kõik on korras. 

Kerli: Kas sügisel on plaanis taas ka huviringidega alustada? 

Leelo: Täpseid plaane veel pole, seda vaatame sügisel. 
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