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PROTOKOLL

1. IV rühma ettevalmistustegevuste hetkeseis.

Rajaleidja tuleb Pokude rühmadünaamikat hindama (sh logopeed). Selle hinnangu põhjal edasised
tegevused. Kuna hetkel räägitud ainult ühest rühmast, siis on ettepanek võtta Rajaleidjaga ühendust,
kas saavad teise rühma ka samal päeval teha või leppida kokku uus aeg. Ilmselt on järjekorrad,
seega vajadusel uus aeg kokku leppida esimesel võimalusel, mitte rääkida sellest siis, kui nad
Pokudesse tulevad. Eelarvesse on uue rühma lisarahad juurde pandud, kaitsmine novembris. Tuleb
mõelda ja uurida, kuidas poole õppeaasta pealt vajadusel uusi õpetajaid/abisid leida. Välja pakkuda
alternatiivid. Vallas hariduskomisjonis tutvustab Ursula 4nda rühma plaani, samuti tuleks eeltööd
teha ka muudes vajalikes komisjonides. Eelmine aasta räägitud Avinurme volikoguliikmetega, kes
lubasid uue rühma avamist toetada volikogus/komisjonides. Raivo Vadi sõnul pole siiani see teema
kuskilt läbi käinud. Ursula räägib uuesti volikoguliikmetega – selgitab vajadust ja praegusi
tegevusi/ettevalmistusi.

2 . Mänguväljak - kuna nähtavaid muutuseid ei ole, siis paluti Ursulalt ülevaadet tegevuste
hetkeseisust

Lapsevanemad on huvi tundnud mänguväljaku vastu kuna uueks õppeaastaks oleks võinud see
paigas olla. Kevadel selgus, et projekteerimiseks on vaja geodeetilise aluse plaani. 
21. juuni info kohaselt hüppas esimene maamõõtja alt ja uus variant pidi tulema paari nädala
jooksul. 29. juuli info kohaselt pidi sama nädala (nädal 31) lõpuks geodeetiline plaan valmis olema.
Tänaseks plaan tehtud, maamõõtja käis augusti algul, lasteaeda saadetud eile (28.08).
Ehitajale saadetud kohe edasi (kolmapäeval 28.08.19) – projekteerimine võtab umb 1 kuu ja kuna
tööd palju, siis saavad paigaldada oktoober/november. Palve Ursulale hoida silma peal ja tuletada
ennast meelde, et projekteerimine venima ei hakkaks.
Ettepanek – lastevanematele saata infokiri, mis seis mänguväljakuga, et oleks kõigil info.
Edaspidiseks – kuna uusi projekte ja tegevusi, millega pole varasemalt kokku puutunud, võib juurde
tekkida, siis:

1) alati võib abi paluda hoolekogult, kui on näha, et asjad ei liigu piisavalt kiiresti või tekib



takistusi/küsimusi, millega hakkama ei saada (tekkis küsimus, kas hoolekogu poleks saanud
aidata, et geoaluse protsessi kiirendada – loomulikult saab aidata, aga mitte omavoliliselt
vaid vaja infot, et abi tarvis)

2) kui näha, et ei saada piisavalt kiiresti vastust või tähtaegu hakatase edasi lükkama, siis olla
aktiivsem ja ennast meelde tuletada

Küsimus oli ka olemasolevas mängumajas – kas lapsed saaksid seal mängida? Paraku hoiustatakse
selles suuremaid õuemänguasju (rattad, traktorid, vankrid jms), mida mujale panna ei ole.
Mängimiseks kasutatakse aia taganurgas olevat katusealust (mudakööki).

3. Muud küsimused.

3.1. Eelteavitus lasteaeda tulekust eelmise päeva kella 15-ks - ettepanek muutmiseks
Paljudelt lapsevanematelt tulnud tagasiside ja rahulolematus nii varase teatamise osas. Eriti muutub
see probleemiks talv/kevad haiguste-viiruste perioodil – kl 15 on lapsed alles lasteaias ja
haigestumine selgub õhtusel ajal. Ursula räägib kokaga läbi, mis võiks olla realistlik kõige hilisem
teatamise aeg (hommikul). Esmaspäevadega probleemi pole, sest siis ei ole nagunii eelmise päeval
ettevalmistusi tehtud (toiduained sulama võetud, tarretis vms).

3.2. Logopeedi koormuse suurendamine
Eelmisel aastal oli logopeedi koormus umb 0,1. Kevadel kuulutati välja konkurss uue logopeedi
leidmiseks koormusega 0,5 – ühtegi sooviavaldust ei laekunud. Et lasteaed päris ilma logopeedita ei
jääks, lubas jätkata Marje Saar, kuid mitte suurema koormusega kui varasemalt (jätkab ka
gümnaasiumis). Ettepanek – Ursula uurib ülikoolist ja Rajaleidjalt, et uus logopeed leida. On teada,
et nendega igal pool kitsas, kuid seda enam ei saa lootma jääda ainult kuulutusele vaid tuleb
aktiivselt erinevatest kohtadest uurida ja reklaamida. Logopeedilist abi vajavate laste arv on pigem
suur, seega vajadus spetsialisti järgi on kriitilise tähtsusega.

3.3. Uus lasteaed
Teemat ei arutatud rohkem kui mänguväljaku näitel – see väikeprojekt õpetab palju – ette tuleb uusi
väljakutseid ja teemasid, millega varasem kokkupuude puudub.

3.4. Nõudepesumasinad
Kõikidesse rühmadesse on paigaldatud nõudepesumasinad – Krõllides on paar korda uputanud, aga
muidu töötavad ilusti

3.5. Ventilatsioonilahendus
Kevadel soetatud ventilaatorid (jalgadel) toimivad – augustis pole kuumaga probleemi olnud, ööd
jahedad ja ruumid hommikuks jahtunud (kevadel olid hommikust peale rühmad kuumad kuna ööd
olid soojad).

3.6. Võimlemistunnid
Kuna Endla annab võimalemist ainult Krõllidele, siis saadetakse õpetajad koolitusele (räägitud 
Lepatriinude ja Pokude õpetajatega, Endla paar aastat tagasi koolitusel käinud ja Tiia polnud tööl,
kui sellest juttu oli). Pokude õpetajad oleksid huvitatud eraldi liikumiõpetajast, sest saavad selle
tunni ajal teha järgmiseks juba ettevalmistusi, vastasel juhul tuleb õpetaja koos lastega rühma ja
hakkab siis alles asju sättima - sellele kulub palju väärtslikku aega. Teisest küljest on sõim see aasta
päris väike ja lapsed suurtega võrreldes samaväärset koordineeritud tegevust ei tee, seega võiks
kaaluda, et vähemalt Pokudes oleks eraldi õpetaja. Ursula ütles, et sel juhul kõigile ühte moodi. Et-
tepanek:

1) leida liikumisõpetaja väljastpoolt lasteaeda
2) kui jääb variant, et õpetajad koolitatakse, siis peaks minema õppima kõik



3.7. Kodused lapsed, kel oleks huvi lasteaias käia (eelmise sügise kogemusest)
Kas on olnud kontakti lapsevanematega, kes eelmisel õppeaastal olid kohast huvitatud ja käisid
proovimas, kuid peale seda “ära kadusid”?  Kodused lapsed on sotsiaaltöötaja valdkonnas ja kuna
lasteaias käimine pole kohustuslik siis sundida ei saa. Samas on teada, et huvi oli, aga ootused oli
natuke teised (rühma osas), seega võiks uuesti kontakti võtta ja üle rääkida, kuidas nii lapse kui lap-
sevanema ootuseid täita, mida lasteaed sel õppeaastal pakkuda saab, kas küsimus on materiaalne
(äkki saab vald aidata) või milleski muus? Lapsi peaks harjutama selles rühmas, kus nad käima
hakkavad. Sõim võib olla väike ja rahulik rühm, kuid kõigile ei sobi keskkonnavahetus – kui ühes
harjunud siis tegelikult hakkab käima teises, kus uued lapsed ja õpetajad, lisaks on suurematel
sõimelastega igav. Tuleb ka silmas pidada, et iga lapsevanem ei oska või tea, kust abi paluda ning
vajab veidi rohkem suunamist ja tuge.

3.8. Rattarada
Kuna igal rühmal on rattapäev, siis võiks olla maha joonistatud rajad. Õpetajatelt tuli lisaks mõte, et
kasutada seejuures ka olemasolevaid liiklusmärke (liiklusõpe) – poleks sihitu rattaga rallimine vaid
arendaks ka koordinatsiooni ja oleks hariv liikluse valdkonnas. Kohtadest sobiks väga hästi maja
tagune – seal kahe sissepääsu vahel (köögi akende all) suur asfalteeritud plats, kus rohkem ruumi.
Koosoleku lõpus mainis Ursula ka keksukaste. 
Koosoleku järgsel hommikul selgus, et Jõgevamaa Tervisenõukogu on algatanud keksukastide
projekti – igasse valda anti šabloonid ja värvid kastide joonistamiseks. Ursula võttis ühendust
Mustvee Noortekeskusega ja nad lubasid 28.09 (Maal elamise päev) tulla lasteaeda keksuskaste
tegema. Tuli ka välja, et eelnevalt on vaja vallast saada kooskõlastus, kuhu ja mida joonistatakse.

3.8. Ohtikud puud
Lasteaia ümber paar puud, mida tuleks veidi hinnata ja vajadusel maha saagida (vajalik valla luba).
Erki vaatab Ursulaga kõneall olevad puud üle ja seejärel tehakse vallale vajadusel taotlus
langetamiseks. Seejuures võiks mõelda sellele, et maha lõigata võimalikult kõrgelt ja paluda nt
Janno Traksil tulla ja alles jäänud tüükast midagi huvitavat välja voolida.

3.9. Maal elamise päev
28.09 avab oma uksed ka lasteaed. Lähtudes punktidest 3.8 ja 3.9 siis tehti ettepanek kasutada seda
päeva heakorratöödeks (rattarajad, puude langetamine + koristamine jm) koos lapsevanematega.
Kokk (või lapsevanemad, kellel tervisetõend) võiks lõunaks valmistada ka hoogtööpäevaku suppi.
Ursula saadab välja info päeva kohta.

Uus hoolekogu oktoobri keskel (peale rühmakoosolekuid, Pokudes vaja valida 1 uus hoolekogu
liiga)


