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KOOSOLEKU KÄIK JA OTSUSED:
1. LASTEAIA ARENGUKAVA ARUTELU
Lasteaia direktor Piret Haav tutvustas hoolekogu liikmetele lasteaia arengukava aastateks
2011 – 2016 tööversiooni. Arutati läbi arengukava punktid ja tegevuskava aastateks 2011
– 2013 ning tehti ettepanekud:
• Lisada arengukava Swot-analüüsi tugevusteks: kodukoha ja looduskeskkonna
väärtustamine, traditsioonilised üritused;
• Lisada arengukava Swot-analüüsi võimalusteks: koostöö kogukonna, ettevõtete ja
kodanikeühendustega; tervise-edenduslasteaias;
• Parandada sõnastust: ühise söögisaali puudumine – siis saaksid õpetaja abid
töötada koos õpetajatega
Küsimus: mida tähendab ühine söögisaal? Direktor: ühine söögisaal oleks koht
söömiseks kõikide lasteaia laste jaoks. Praeguse seisuga valmistatakse toit köögis ning
viiakse siis rühmadesse. Söömine toimub rühmas laudade taga, kus ka
mängitakse/õpitakse. Õpetaja-abi on pigem nagu köögi-tööline. Ühine söögisaal koos
kaasaegse köögitehnikaga muudaks olukorda.
Küsimus: mis on tegevuskeskus? Direktor: tegevuskeskus on ruum, mis on sisustatud
mingi kindla teema kohaselt. Nt. poemängimiseks, vee- ja liivakeskus.
Küsimus: mis päritolu on lasteaia toit? Direktor: palju kasutame kohalikku toodangut,
morsi valmistamiseks kasutame naturaalset mahlakonsentraati.
Küsimus: kas on plaanis suurendada logopeedi töökoormust? Direktor:
haridusministeerium on teinud vallavalitsusele ettekirjutuse, et logopeedi töökoormust

peks suurendama. Järsku saab teha koostööd lähipiirkonna koolide-lasteaedadega, et leida
sobiv inimene.
Küsimus: kas lasteaias hakkavad tööle ringid? Direktor: loodetavasti alustavad
rütmika-, kunsti- ja meediaring.
Küsimus: kas lasteaed ei näe probleemi ringijuhendajate seksuaalses
orientatsioonis? Direktor: kuni pole tulnud kaebusi lastevanematelt, ei näe probleemi.
Kuna päevakorra esimese punkti arutamine võttis kaua aega ning päevakorra kõiki
punkte ei jõutud arutada, otsustati lähiajal kokku kutsuda uus koosolek.
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