18.11.2015 HOOLEKOGU KOOSOLEK
Toimusaeg ja koht: Algus 18.00, lõpp 19.40. Lasteaia saal
Koosolekust võttis osa 12 liiget, puudus 1, kutsutud 1, nimekiri lisatud Lisa 1
Päevakord:
1. Lasteaia töökorraldus
2. Jooksvad küsimused
1.LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE MUUDATUSTEST– Kristi Voore, Algi Vals




Seadusemuudatus. Lasteaias tuleb läbi viia töökorralduse muudatused, mis tulenevad
01.09.2015 jõustunud seadusemuudatusest, mille kohaselt peab edasipidi olema aiarühmas iga
10 lapse kohta 1 õpetaja/täiskasvanu, sõimerühmas iga 7 lapse kohta. Suurendatud arvuga
sõimerühmas 8 ja aiarühmades iga 12 lapse kohta. Need arvud sõltuvad ka rühmaruumi
suurusest ja laste arvust rühmas.
Varasemate töötajate koosolekute tulemuste arutelu. Tuleb leida lahendus tööaja
muutmiseks, kuna 16.15.-17.00 on rühmades veel lapsi rohkem, mis tähendab, et ainuüksi ühest
õpetajast jääb väheks. Samuti on vaja õueajal tagada täiskasvanute arvu vastavus laste arvule.

Personaliga on peetud varasemalt 2 koosolekut ja nende arutelude tulemused on järgmised:


I Koosolek: Esimesel koosolekul oodati töötajate poolt nägemusi ja ettepanekuid töögraafikule
ja muudatustele. Tehti ettepanekud õpetajate poolt.
Õpetajad pole siiski valmis muutma senist 3 päevast töögraafikut 4 või 5 päevaseks. Õpetajate
soov on, et säiliks ka nädala sees 2 vaba päeva.

Kuna sel koosolekul uue töögraafikuni ei jõutud, lepiti kokku, et tehakse mõnda aega märkmeid laste
kohalolemise kohta õhtusel ajal, et saada ülevaade rühmade täituvusest ja vajadusest muuta õpetaja abi
tööaega..


II Koosolek: Teisel koosolekul anti ülevaade laste kohalolu osas rühmiti.
1- Selgus, et kell 18.00 on keskmiselt kohal kogu majas veel 8 last, vahel ka 11 last ja mõnel
juhul olid kõik lapsed juba lahkunud selleks ajaks.
2- Samas kella 16.00-17.00ni on rühmades veel üle 10/12 lapse.



Teiste lasteaedade olukord. Juhtkond otsustas uurida teiste maakonna lasteaedade käest
nende töögraafikuid ja töökorraldust seoses seaduse muudatusega. Vastuseid saadi 16
lasteaiast järgmiselt:
1- Seitsmes lasteaias on õpetajad tööl 5 päeval nädalas, teistes on tööaeg 3 või 4 päeva.
2- Kuus lasteaeda alles kaaluvad muudatusi.
3- Kaheksas lasteaias oli õpetaja abidel lõuna kas 30 minutit või 60 minutit. Nõo lasteaias on
puhkepausid arvestatud tööaja sisse.
4- Üheteistkümnes lasteaias olid õpetaja abid iga päev ka õues abiks.
5- Kuues lasteaias on kasutusel õhtusel ajal valverühm. Nõo lasteaed kaalub samuti
valverühma seadmist.





Läbirääkimised: Peale teist koosolekut toimus nii õpetajate kui ka õpetaja abide
esindajate individuaalne vestlus-arutelu direktoriga

Pedagoogiline koosolek 11.11.15: Jagati välja töögraafikud rühmadele.

Muudatused töökorralduses:
1- Õpetajatel 4 päevane töönädal, kahe nädal peale 65,5h, kuus teeks see 130,5h majas,
lisaks lisaks töö valverühmas 0,5-1 h kuus.
2- Õpetajate üldtööaja sisse kuulub aastas 32h koolitusi, samuti arenguvestlused, jõulu- ja
kevadpeod, koosolekud.
3- Kolmapäeviti on majas korraga 2 õpetajat, sel päeval peetakse ka koosolekuid.
4- Õpetaja abide tööaeg oleks 8.15-16.45, kolmapäeviti 10.45-16.45, lisaks on õpetaja abid 2
päeva nädalas õues abiks, täpsustatud on õpetaja abide koristus- ja lastega tegelemise
aega.
5- Lõunapaus jääb töötajate tööaja sisse.
Õpetajate esindaja väitel ei ole töötajad tööaja muudatusega rahul.
Ene Mölter lisas valla poolt vaadatuna, et variant pole ka personali juurde värvata, kuna sel juhul
mõjutaks see ka töötundide arvu ja palka. Mõistlik oleks oma jõududega hakkama saada.
Õpetajate esindaja väitel on õpetajate soov, et kõiki koheldakse võrdselt – kui suureneb õpetajate
töötundide arv kohalolemises, peab suurenema ka õpetajate abi töötundide arv, mis kajastub tööaja
pikenemises 30 minuti võrra õhtusel ajal.
Otsus: Muudatused jõustuvad 01.01.2016.a, mille tulemusel proovitakse pool aastat, kuidas
hakkab toimima 4 päevane töönädal õpetajatel, muudetud tööaeg õpetaja abidel ja valverühm.
Vajadusel saab juba 2016a sügisel teha muudatusi.
2.JOOKSVAD KÜSIMUSED:



Kristi Voore - jõulupeo ajad on paigas ja jõulupakid tellitud, ka jõuluvana on olemas.
Kristi Voore - Lasteaia õueala eskiisprojekt on valminud ja vallavalitsuses. Kui see jõuab
lasteaeda, seab lasteaia direktor selle ka lasteaia kodulehele üles kõigile tutvumiseks. Projekti
elluviimiseks püütakse leida erinevaid rahastusviise.

Protokollis

Hoolekogu esimees

Liis Korela

Tõnis Kask

