Tuhkatriinu lasteasutuse hoolekogu koosolek nr. 3

1. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 27.03.2019.a Lasteaed Tuhkatriinu
2. Koosoleku algus- ja lõpuaeg: 16.00 -17.00
3. Koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi: Viktoria Kireytseva ja Ilona
Palaškova.
4. Koosolekust osavõtnud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed: Viktoria Kireytseva,
Ilona Palaškova, Niina Aleksejeva, Anna Gluhovtsova, Anastassia Paalonen, Aleksandra
Sarova, Kristina Ovsjannikova, Tatjana Hallik, Alisa Korepanova.
5. Koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed: Ülle Zykova, Viktoria
Titovskaja,Olga Janina, Jelena Smolina, Nadezda Ivanova.
6. Koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed: Antonina Selivjorstova,
Svetlana Kollo, Marina Semitševa, Jana Veršinina, Ilona Kuningas.
7. Kinnitatud päevakord
7.1 Pilootprojekti “Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega
rühmas” tutvustamine
7.2 Ülevaade lasteaia köögi külastusest
7.3 Rühmade komplekteerimine, sulgemine ja uue avamine.
7.4 Üleminek videovalvele
7.5 Parkimine lasteaia juures
7.6 Rühmade liitmine suveperioodil ja remonttööd.
8. Koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud:
8.1 Jana Veršinina
Septembris 2018.aastal alustas lasteaia kolmes rühmas (1, 4 ja 10) pilootprojekti
raames tööd 3 eesti keelset õpetajat. Õpetajad töötavad rühmas esmaspäevast reedeni
koos vene keelse õpetajaga. Eesti keele õppimine toimub läbi rutiinsete- ja õppe
tegevuste ning läbi mängude.
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õppevahendite kõrval ka kaasaegseid võimalusi. Rühmades on võimalus kasutada
põranda- ja lauaroboteid (Ozo-bot ja Bee-bot), tahvelarvuteid, smart-tahvleid ja iPade.
Marina Semitševa rääkis, kuidas toimub eesti keele õppe koolieelikute rühmas ning
mis ootused on koolidel eesti keele oskusele.
Viktoria Kireytseva küsis, kas koolieelses rühmas on uuritud lastevanematelt,
millisetesse koolidesse lapsed soovitakse panna. Marina Semitševa ütles, et kõik
lapsevanemad pole veel lõplikult otsustanud, kuid on nii neid, kes soovivad lapsi
panna eesti kooli kui ka neid, kes soovivad et laps õppik keelekümblusklassides.
Anastassia Paalonen külastas rühmasid 4 ja 10 eesti keele õppetegevuste ajal ning
andis oma poolse ülevaate ja tagasiside. Õppetegevused toimusid mänguliselt,
tegevused olid vahelduvad ja lastel oli huvitav. Lastele oli õppeks tagatud loomulik
keskkond.
8.2 Viktoria Kireytseva
Koos teiste hoolekogu liikmetega külastasime lasteaia kööki. Meile tutvustati köögi
ruume ja töökorraldust. Räägiti töö spetsiifikast, toiduanete hoiustamisest ja töötlemise
protsessidest. Köögi ruumid olid väga puhtad ja sisustatud kaasaegsete tehnikate ja
mööbliga. Peakokk tutvustas ka uut ahju, mida eestis pole üheski teises lasteaias.
Antonina Selivjorstova rääkis, et köögipersonali koolitamiseks on lasteaed kutsunud
kohapeale koolitama oma ala spetsialiste nii mujalt Eestist kui ka välismaalt.
Laotöötaja on alles uus aga ta on omandanud vajalikud oskused väga kiiresti ning
läbinud erinevad väljaõpped. Lasteaias on läbiviidud mitu kontrolli, kuid nende käigus
ei leitud ühtegi rikkumist ega tehtud ettekirjutusi. Antonina Selivjorstova tõi välja, et
probleeme on köögi ventilatsiooniga, mis ei vasta köögi vajadustele. Suvel läheb väga
palavaks ja umbseks. Selle küsimusega tegeletakse ja mõeldakse võimalusi, kuidas
seda lahendada.
8.3 Antonina Selivjorstova
Lasteaial on suur mure rühmade komplekteerimisega. Sellel õppeaastal lõpetab
lasteaia 2 rühma lapsed. Seetõttu on eelolevaks sügiseks komplekteerida 2 uut
sõimerühma, et ei peaks ühtegi rühma sulgema. Hetke seisuga peaks mõlemad sõime

rühmad täis saama, kuid peale nende komplekteerimist ei jää lasteaia järjekorda
rohkem uusi lapsi.
Alates 1.septembrist 2019 sulgeme ühe kehapuudega laste rühma ning avame selle
asemel pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma.
8.4 Antonina Selivjorstova
Alates 01.04.2019.a läheb lasteaed üle videovalvele. Videovalve töötab 24h ööpäevas
ja kaamerad salvestavad kogu lasteaia territooriumi ning hoone esimese korruse.
Õhtuti paneb valveadministraator kell 18.10 kogu lasteaia valvealla ja selleks ajaks
peavad lasteaia territooriumilt olema lahkunud nii lapsevanemad koos lastega kui ka
lasteaia personal.
8.5 Tatjana Hallik, 9-nda rühma lapsevanem
Lastevanemate jaoks on suureks probleemiks parkimine lasteaia juures. Hommikul
kell 8 ei ole võimalik leida parkimiskohta. Hommikuti peavad lastevanemad otsima
parkimisvõimalusi kõrval asuvate kortermajade parklates. Liiklus on tihe ja pimedal
ajal ohtlik jalgsi liikuvatele lastevanematele ja lastele.
8.6 Antonina Selivjorstova
Alates 1.juunist 2019 algab lasteaia personali puhkuste aeg. Seetõttu liidekase rühmad
suve perioodil kokku. Alates juuni kuust läheb meie ruumidest ära lasteaed Rukkilill.
Suvel tehakse mitmes rühmas remonti. 10-ndas rühmas tehakse kapitaalremont, kahes
rühmas renoveeritakse WC-ruumid. Muusika saalis tehakse värskendus remont ja
vahetatakse välja valgustus.
9. Vastuvõetud otsused:
Võtta uuesti ühendust linnaosa vanema Tiit Lillemetsaga, et arutada parkimis probleemide
lahendamise võimalustest.
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