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1. KUULATI:
Õppealajuhataja tegi kokkuvõtte lapsevanemate rahulolu küsitlusest: vastanute vastustest
võib järeldada, et üldiselt ollakse rahul lasteaias toimuvaga. 100 lapsevanemat ei osalenud
küsitluses.
Küsitlusest tuli välja, et: info saamise allikateks on 1) õpetajad, 2) meililist ja 3) infostend;
loodetakse, et hoolekogu suudab mõjutada lasteaia juhtimist; endiselt on olulised
arenguvestlused; õpetajad on tööle pühendunud; turvalisus õuealal on läinud paremaks;
mänguvahenditega ollakse rahul; samuti ollakse rahul ürituste ja väljasõitudega.
Kitsaskohtadena ja ettepanekutena toodi välja: lapsevanemad ei ole kursis hoolekogu
tegevusega; võiks olla lasteaias kasutusel e-lasteaia keskkond; probleemid parkimisega ja
lahtised väravad; lapsed paviljonide taga, õpetaja ei näe, mis seal toimub; logopeedidelt ei saa
tagasisidet, ei võeta ühendust; haiged lapsed rühmades.
Direktor: lähiajal on plaanis koos õpetajatega tutvuda e-lasteaia keskkonnaga ELIIS ja seejärel
otsustada, kas seda saaks rakendada Piilupesa lasteaias. Logopeediga peaks lapsevanem
võtma ise ühendust kui soovib infot saada, keerulisemate juhtumite korral võtab lasteaed ise
lapsevanematega ühendust. Lisaks teevad, tööle asunud, psühholoog ja lapsevanemad juba
koostööd.
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Õppealajuhataja: hakkab saatma hoolekogu protokolle rühmade meililistidesse.
Käimas on üleriigiline INNOVE lapsevanemate ja õpetajate rahulolu küsitlus, hetkel on
vastanud 16 õpetajat ja 39 lapsevanemat.
2. KUULATI:
Õppealajuhataja tegi kokkuvõtte lahtiste uste päevast 23. aprillil: osales 9 õpetajat ja 21
lapsevanemat, kokku 30 täidetud ankeeti nukunurkade kohta. Õpetajate ankeedid olid täietud
põhjalikult, mõned lapsevanemate ankeedid olid täidetud poolikult. Lapsevanemate arvates
oli nukunurkades kõik vajalik olemas, toodi välja rollimängude mängimise võimalust ja
pehmeid istumisnurki. Samas nukumööbel on enamasti kulunud, 15 – 16 aastat vana, peaks
hakkama uuendama. Õpetajatele meeldisid Jänkupere ja Nukkide nukunurgad, puudusena
märgiti, et paljudes rühmades on puudu poemängud.
Direktor: plaanis on ka teistes rühmades nuku- ja mängunurga mööbli uuendamine.
3. KUULATI:
Direktor: Piilupesa lasteaed on 02.07-31.07.2018 kollektiivpuhkusel, soovi avaldanud
lapsevanemad saavad viia lapse Ploomikese lasteaeda, kaasa lähevad Piilupesa õpetajad ja
õpetaja abid.
Remonttööd suvel: B-korpuse keldris on veetorustik vahetatud, kohe algavad torustike
vahetused A-korpuse keldris. Muusikasaalide remondiga koos soojustatakse ka otsaseinad,
kõnnitee A-korpuse parklast lasteaiani asfalteeritakse ja parandatakse ka auk Mesilindude ja
Liblikate rühmaukse ees kõnniteel. Augustiks lubati valmis ehitada laululava, ehitustööd
toimuvad juulis-augustis, suvel toimub B-korpuses tuletõrje häirekellade hoolduskorrastamine.
31.mail lõppesid konkursid vabadele ametikohtadele, õpetaja – 8 kandidaati, muusikaõpetaja
- 8 kandidaati, eripedagoog – 1 kandidaat.
4. KUULATI:
Õppealajuhataja: selle õppeaasta eesmärgid said täidetud. Viimaseks suuremaks ürituseks oli
laulu-ja tantsupidu enne lõpurühmade lõpupidusid. Koostööd tehti Tartu HTK-ga, kolme last
käidi vaatamas, lasteaed püüdis aidata erivajadustega lapsi.
Uue õppeaasta teemaks on iga lapse arvamus on tähtis. Piilupesa lasteaed ühines Tartu linna
lasteaedade kvaliteedikokkuleppega, mille 9 punktist valib iga lasteaed 3. Piilupesa lasteaed
valis: laps julgeb arvamust avaldada, laps teeb koostööd ja laps esineb lasteaia üritustel. EV100
raames, laps osaleb mängudes (mäng läbi aja): iga rühm - 3 mängu (1 lauamäng + 2
liikumismängu). Sügisnäituse teeb iga rühm ise, kevadnäitusel on isetehtud mängud,
mänguasjad vanast ajast – lapsed teevad koos vanematega. Jätkuvad õppekäikude projektid,
lisaks plaanis infotehnoloogia toa projekt.
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5. KUULATI:
Hoolekogu esinaine: B - korpuses on jälle hommikul koridorides ja rühmaruumides rohkem
niiskust.
Direktor: võib olla on seotud veetorustike vahetusega.
Lepatriinude rühma hoolekogu esindaja: Lepatriinude rühmas äravool ei toimi hästi.
Direktor: tuleb uurida.
HOOLEKOGU ETTEPANEK: kanalisatsioonitorustiku renoveerimine keldriruumides.
Liblikate rühma hoolekogu esindaja: rühmaruumides on ebameeldiv lõhn, pidevalt ei ole,
tekkis remondi järel.
Hoolekogu liikmed: peaks kontrollima kraanikausi äravoolu haisuluku ja nõuepesumasina
äravoolu paigaldust.
OTSUSTATI:
Järgmine koosolek augustis 2018.
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