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1. Kokkuvõte õppeaastast 

Päevakorrapunkt nr 1 – Tegevuskava aruanne 2020/2021. 
L. Lindemann: Täna teeme kokkuvõte lõppevast õppeaastast ning räägin ka natuke uuest 
aastast. Kuna kõik on eelnevalt tegevuskava aruandega tutvunud, siis esitan kokkuvõtte 
sellest.  

Eestvedamine ja juhtimine. Rühma personali koostöö tõhustamine. See aasta oli 
suuresti uute rühmakoosseisude sisseelamisaasta – koostöö saaks palju parem olla. Üle tuleb 
täpsustada tööülesanded – mida keegi teeb.  

Logopeediga oli plaanis korraldada kord kuus ümarlaud, kuid seoses COVID-19 
olukorraga ei saanud plaani täita. Saadi kokku vajadusepõhiselt. Järgmisest aastast sooviks 
teha eesmärgistatud tegevusi, igal ümarlaual oma nimi (peateema). 

Kuidas saate infot ja kas see on piisav? 
S. Mill: Suurem osa infost tuleb lapselt endalt. Ja ELIIS’ist saab ka piisavalt infot. 
A. Karu: ELIIS’ist. Sealt on kõik vajalik nähtav. 
E. Sakkis: Näen oma lapse tegemiste kohta piisavalt infot ELIIS’ist. 
K. Pärenson: Tahaks isegi rohkem kirjutada, aga ei jõua ajaliselt. Sealt ei saa kahjuks 
tagasisidet laste kohta, et kas mingi oskus on omandatud või vajaks veel harjutamist. 
L. Lindemann: Järgmisel aastal sooviks vanematele koostada ankeedi, kuhu saaks 
lapsevanemad kirjutada ettepanekuid jm. 
 Õppekava 
L. Lindemann: Ootame uut riiklikku õppekava, et mitte teha suurt tööd enne ära ja siis 
hakata uuesti kohandama riikliku õppekavaga. 
 Sisehindamise aruannet hetkel veel ei tutvustaks, kuna see on alles nii toores. 

Personali ülevaade – logopeedi vajadus oleks 1,0, agahetkel on 0,5. Ta teeb küll 
rohkem kui see pool kohta. Hea on see, et lasteaias ja koolis on sama logopeed, tekib 
järjepidevus. 
K. Pärenson: Logopeed on öelnud, et lõpuks on tore näha oma töö tulemust kui laps jõuab 
lasteaiast kooli. 



K. Toobal: Hea oleks, kui rõhk oleks alusharidusel. Et logopeed teeks võimalikult palju tööd 
lasteaias ja siis läheks kooli ka vähem logopeedi abi vajavaid lapsi. Soovime luua valla 
juurde Tugipesa, mis koondaks erinevaid tugispetsialiste. Aga see on alles projekti faasis. 
L. Lindemann: Ühele lapsele oleks suures rühmas tugiisikut saada. 
 Personal võiks külastada teisi lasteasutusi, et saaks mõtteid ja head praktikat. Sooviks 
terve päeva ja kogu lasteaia personal. Kuidas korraldada? Kas vald aitaks? See on kõik alles 
soovmõte. 
K. Toobal: Varasema kogemuse põhjal on tehtud nii, et lasteaiaõpetajaid võiks näiteks 
asendada peale lõunat kooliõpetajad. Vanemad paneks söögi kaasa. Lasteaed kuulutaks välja 
selle päeva hoiupäevana. Tuleb natuke plaani pidada. 
S. Mill: Mina kui lapsevanema vaatevinklist võttes – tore, et sellist asja tahetakse korraldada, 
aga asendajad peaksid ikka olema vastava haridusega inimesed. Et välistada tulevasi 
probleeme kui midagi juhtub. 
L. Lindemann: Ühisüritusi oli sel aastal väga vähe, aga neid on ikkagi vaja koostöö ja 
ühtekuuluvustunde jaoks. Selle jaoks ei ole ka mingeid rahasid. 
K. Toobal: Ettepanek vallale, et asutustel võiks olla mingi protsent eelarvest, mis on nende 
vabaraha – kasutatakse vastavalt vajadusele. 
L. Lindemann: Augustis toimunud meeskonnatööpäev oli väga tore. Võiks toimuda ka 
kevadel. Koolituste võimaldamine koostöö arendamiseks. Projektõppe päev – augustis 
tulemas. Koostöö huvigruppidega – augustis. Koostöö lastevanematega. 
K. Pärenson: Nüüd peab panema lapse puudumise ELIIS’i, muidu arvestatakse laps söögile. 
Süsteem on automaatne.  
L. Lindemann: Lastevanematele soovitame koolitusi kui näeme vajadust. Augustis soovime 
lõpuks alustada „Imelised aastad“ koolitust, mis on korduvalt edasi lükkunud. 
 Ressursside juhtimine. Just mõni päev tagasi lagunes liivakast. Vallast tuldi kiirest 
kohale ja tehti väike remont ära. Aga pidevalt on üleval küsimus, et kust saab raha? Liiga 
palju on lastevanemate ja õpetajate õlul just inventari soetamise osas. 
S. Mill: Kas oleks võimalik näiteks valla kohvikutepäeval korraldada lasteaia territooriumil 
kohvikut, mille tulu läheb lasteaiale? 
L. Lindemann: Põhimõtteliselt oleks see läbiräägitav, aga selleks peab kaasama ka lasteaia 
töötajaid. 
K. Toobal: Tegelikult on lasteaia pidajal kohustus võimaldada kõik vajalikud vahendid. Vald 
peaks leidma raha, et osta vaibad, liivakastid jne. Raha peaks olema vajaduspõhine. 
L. Lindemann: Elementaarsed asjad peaks ikka olemas olema. 
K. Pärenson: Tegelikult ei peaks lapsevanemad ja õpetajad ise muretsema lasteaiale 
vajalikku inventari. Korraldati heategevuslik müük rühma vaiba ostmiseks. Lastekirjandust 
toovad õpetajad pidevalt kodust. 
S. Mill: Kas mänguasju ja raamatuid võiks näiteks vahetada erinevate lasteaedade vahel? 
Raamatukogust raamatuid laenutada? 
L. Lindemann: See on tohutu ressurssi- ja töömahukas ettevõtmine. Ja veel suur segadus. 
K. Pärenson: Raamatukogust raamatut tuues ei saa seda laste kätte anda. Meeles pidada ja 
hoida korras võõraid mänguasju on raske. Isegi on oma lasteaia eri rühmade vahel asju 
vahetades on segadust palju. 



L. Lindemann: Järgmise aasta üks eesmärkidest on liikumisaktiivsuse tõstmine. Sooviks 
kõnniteedele teha erinevaid radu (keksu, numbrite, tähtede jne). Teine eesmärk on 
taaskasutuse propageerimine. Kui vaadata enda ümber, siis on igal pool liigselt asju. Eesmärk 
oleks lastele õpetada kuidas vanast asjast uut teha. 
 Õppe- ja kasvatustegevus. Tähtsal kohal on HEV-lapsed. Kuidas neid toetada. 
Projektõppe rakendamine – et õpe oleks mängulisem, erinevate seoste loomine. 
K. Pärenson: Projektõpe on kompaktsem, ei ole nii hakitud. Nii jõuab rohkem teha. 
L. Lindemann: Väga toredad olid sel aastal koos kokaga toiduvalmistamise päevad. 
K. Pärenson: Lastele väga meeldisid, nad olid väga asjalikud. 
A. Karu: Lapsed tulid koju ja õpetasid meidki. 
L. Lindemann: Järgmise aasta teemaks on „Hoiame maailma ja maailm hoiab meid“ mõte. 
Tähtsustame inimeste vahelist läbisaamist. Tunded on projektis põhilised. 
K. Pärenson: Inimeseks olemist on raske õppida. Lapsed on hakanud rohkem hoolima, 
omandama väärtusi. Lähevad üksteisele appi, jagavad meelsamini oma mänguasju. 
L. Lindemann: Sellised on siis plaanid järgmiseks aastaks. Järgmise aasta rühma nimekirjad 
on koostatud. Potsatajate rühmas on 14 last. Sipsiku rühmas on 20 last. Muumi rühmas on 14 
last. Järjekorras on 11 last. Kõikidele ukse taha jäänud vanematele on vastav kiri saadetud. 
Neilt ei ole tulnud kaebusi.  
S. Mill: Mis on lahendus koha puudusele? 
K. Toobal: Vabu lasteaiakohti on Kirivere, Kõpu ja Tääksi lasteaedades. Võimalusel saab 
sinna viia. Suure-Jaani vallamajas tehakse ruumid ühele rühmale. Mooduli tegemiseks hetkel 
vajalikku raha ei ole, nii et see jääb ootele. 
S. Mill: Kuidas toimub tugiisiku süsteem?  
L. Lindemann: Tugiisiku määrab Rajaleidja. Tugiisiku süsteem on väga kehva, sest palka 
saadakse tunnitöö alusel. Kui laps puudub lasteaiast, siis palka ei saa. 
K. Toobal: Tugipesa alla sooviks võtta ka tugiisiku. 
L. Lindemann: Hoolekogul on volitus suurendada laste arvu rühmas üheks aastaks. Kas 
suurendame? 
K. Pärenson: Tegelikult on hetkel piir ees. Rohkemaga ei suuda teha head tööd ja kõigiga 
piisavalt suhelda, ei ole võimalik neid individuaalselt arendada. Mitmel lapsel aetakse hetkel 
sobitusrühma pabereid.  
L. Lindemann: Kas suurendame aastaks rühmi? Kui vajadus tekib, võime uuesti kokku 
saada. 
 
Otsus: Hetkel  mitte suurendada rühma laste arvu. 
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