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1. Õppekava muudatuste tutvustus
• Õppekavas on erilist rõhku pööratud õuesõppele, loovusele, tervist edendava lasteaia
tegevustele. Väärtustame laste individuaalset arengut. Tegevused on omavahel
seostatud (lõimitud). Väärtustame mängu, õppimist läbi mängu.
• Igal õppeaastal seame õppeaastale eesmärgid.
• Varasemaga võrreldes on õppe- ja kasvatustöö korraldus pikemalt lahti kirjutatud.
• Täpsustatud on, kuidas muusika- ja liikumisõpetaja oma tegevust korraldavad, nemad
teevad kuuplaani.
• Õpetajad kooskõlastavad nädalaplaani õppealajuhatajaga.
• Selgitasime lahti, mis on päevik, milline on päeviku täitmise kord.
• Täpsustatud on õppeaasta töö analüüsi esitamise korda.
• Kuidas lasteaed toetab erivajadusega lapsi, kes siis selle eest vastutab? Kuidas
omavahel koostööd tehakse.
• Täiendatud on arenguvestluste osa.
• Koostöö lapsevanematega: Individuaalvestlus, info rühmastendil, tegevuste
läbiviimine lapsevanemate poolt, kodulehekülg, koolitused, rahuloluuuringud,
nõustamine, koosolekud, arenguvestluste läbiviimine, hoolekogu.
Õppekava tuleb ka koduleheküljele üles panna.
2. Vajalikud muudatused arengukavas
Lähtuvalt sisehindamise aruandest tuleb teha muudatusi arengukavasse. Täiendame ka
arengukava tegevuskava. Arengukava täiendamine on oluline, sest et me soovime osaleda
Erasmuse programmis. Lisaks soovime taotleda rahalisi vahendeid erinevatest kohtadest ning
seega peaks olema arengukavas erinevad eesmärgid sisse kirjutatud, see tuleb kasuks.
Otsus: Arengukava saadetakse hoolekogu liikmetele meili peale ja kõigil hoolekogu liikmetel
on võimalus täiendada ja täpsustada. Kui hoolekogu liikmed on oma ettepanekud ja

arvamused edastanud on võimalik arengukavaga tutvuda ja seda täiendada kõigil
lapsevanematel.
3. Toidusoodustuse taotlused
Sel aastal laekus 17 avaldust toiduraha kompenseerimiseks. Otsuse protsendid on vormistatud
eraldi dokumendina.
Raha jaotamisel lähtus hoolekogu peamiselt järgimistest põhimõtetest: soodustuse määr on
75-100%, kui sissetulek pereliikme kohta jääb alla 200 euro. Soodustuse määr on kuni 25%,
kui sissetulek pereliikme kohta on 300 eurot ja enam. Soodustuse määr 50% kehtib neile,
kelle sissetulek pereliikme kohta on 200 -300 eurot kuus. Soodustuse määra otsustamisel on
olulisteks argumentideks puudega lapsed ja vanemad, paljulapseline pere, üksikvanem.
4. Saali rent
Hetkel on lasteaed rakendanud rendi tasu tantsuringile, mis on tekitatud poleemikat, kuna
ringis käivad meie enda lasteaia lapsed ning saali rendi tasu ei maksa teised (tasuta) ringide
läbiviijad ehk siis ei ole tagatud võrdne kohtlemine. Lasteaia ettepanekul kehtestati
vallavalitsuse korraldusega saali üürihinna määrad, sh huvialaringide läbiviijatele. Kõigile
ringidele rakendumisel tooks see lasteaiale aastas juurde 300-400 eurot lisaraha.
Otsus: Mitte rakendada saalile renti kuni selle õppeaasta lõpuni kui saali kasutatavad
lasteaialapsed lasteaiapäeva jooksul.
5. Jooksvad küsimused
• Maire Kubri: hetkel on selgunud, et sügisest ei ole võimalik avada lasteaias uut rühma,
sest otstarbekas on kirjutada projekt, mille saab alles esitada sügisel. Veebruarikuus
läheb uuesti taotlema raha Nõgiaru lasteaed.
• Uuest õppeaastast muutub töökorraldus: peame oluliseks,et aktiivpäeva osas oleks
kohal 2 õpetajat, et õppetegevuse ajal oleks rühmas ja õues mitu õpetajat.
• Guido Veidenbaum: Mesimummide rühma vannitoas on väga halb lõhn, et võibolla
annaks tellida töömees, kes uuriks, kust see lõhn tuleb.
• Marika Saar: veelkord sooviks tähelepanu juhtida sellele, kui tervislik on meie lasteaia
toit? Meil on hea kontakt olemas Soologa, kes on valmis meiega koostööd tegema.
Kuid kas meie ise oleme piisavalt teadlikud, et muuta meie laste toit tervislikumaks?
See on teema, millega peaks tegelema pidevalt. Tuuli analüüsib menüüsid, et vaadata
milline pilt sealt avaneb. Heaks näiteks on Tõravere lasteaed, kus ollakse laste
toitlustamisega väga rahul.
• Millal toimuvad arengukava vestlused? Aprillis-mais
• Lasteaed on saanud rahastuse KIKist õueala täiendamiseks, et paremini korraldada
õuesõpet

