TARTU LASTEAED PIILUPESA HOOLEKOGU
E-KOOSOLEKU PROTOKOLL

TARTU

26.03.2020

E-koosoleku algataja: Sten Aus
Protokollis: Evely Vutt
Koosolekust võttis osa: kõikidele hoolekogu põhi- ja asendusliikmetele jagati materjalid
tutvumiseks ning oli võimalik arutleda meililistis.
PÄEVAKORD
1.
2.
3.
4.
1.

Lastevanemate rahuloluküsitlus
Laste arvude kinnitamine rühmades
Suvine töökorraldus
Üldküsimused

Direktor jagas planeeritavate lapsevanemate küsitluse ja töötajate rahulolu küsitluse
ankeetide mustandeid.

2. Direktor jagas järgmisel õppeaastal planeeritavate rühmade suurused.
H. Hendrikson, küsimusele, miks on sõimerühmadest kõige suurem laste arv Pesamunade
rühmas ja teistes sõimedes 2 last vähem?
Vastas direktor: Pesamunade rühm on oma pindalalt kõige suurem. Pesamunade rühma on
lubatud võtta max 16 last, Pardipoegadesse ja Mummudesse max 14 last. Minu teada vajavad
kõige rohkem lasteaiakohta just 1,5-2 a lapsed, seega olen püüdnud täita meie sõimed
võimalikult suure laste arvuga.
ETTEPANEK: kinnitada 2020/2021 õppeaastaks rühmades laste arvud järgnevalt:
• Jänkupere - 16 last (sobitusrühm, lapsed 3-6a)
• Piilud - 20 last (aed, 4a lapsed)
• Mesilinnud - 20 last (koolirühm, 6-7a lapsed)
• Liblikad - 20 last (aed, 3a lapsed)
• Lotte - 20 last (aed, 4a lapsed)
• Vesiroosid - 20 last (aed, 5a lapsed)
• Pesamunad - 16 last (sõim, 2a lapsed)
• Terakesed - 20 last ( aed, 3a lapsed)
• Lepatriinud - 20 last (aed, 5-6a lapsed)
• Õnneseened - 20 last (sobitusrühm, 4a lapsed)
• Sipsikud - 18 last (sobitusrühm, 5a lapsed)

• Pardipojad - 14 last (sõim, 1,5-2a lapsed)
• Nukid - 18 last (sobitusrühm, koolirühm 6-7a lapsed)
• Mummud - 14 last (sõim, 2a lapsed)

Kokku 2020/2021 õppeaastal lasteaias 256 kohta
OTSUS: kinnitada laste arvud rühmades
3. Direktor jagas infot suvise töökorralduse kohta:
Suvine kollektiivpuhkus on planeeritud juulisse ning meie jaoks "asenduslasteaed" on Ristikhein
(Ropka
tee
25),
kus
saavad
koha
lapsed,
kellel
suvel
kohta
vaja.
Kindlasti peaks iga laps saama puhata vähemalt 2-nädalase järjest katkematu puhkuse! Soovitan
seda ka rühmadesse saadetavatel teadetel edasi öelda.
4. Jooksvad küsimused
Õpetajate esindaja Eve Vilson jagas infot, et õpetajate töö l/a-s jätkub e-kanalite kaudu, tegutseb
arendustöörühm ja arengukava koostamine käib.
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