
PÕLTSAMAA VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 7

26.05.2022 Tõrukese õppekoht, veebikeskkond Teams

Algus 18.00, lõpp 19.55

Osalesid: 17 liiget Tõrukese õppekohas (Marita Aasna, Annika Madisson, Helen
Žukovits, Raul Pärnasalu, Helen Laula, Eneli Pung, Melanii Kuusk, Liis Mets,
Kaija Kits, Triin Kodusaar, Kaie Nõmmiksaar, Taimi Lutsar, Elise Pild, Reelika
Müllerson, Kristi Kütt, Kätlin Mattis, Raik Matekainen)

5 liiget veebis (Triinu Valk, Grete-Berit Sälik, Margit Randmaa, Katrin Jalak,
Kadi Kippel)

Puudus: 12 liiget (Jaanika Pärn, Triinu Lundve, Maris Maigre, Tiia Lants, Kätlyn
Priimats, Marge Vilks, Jaan Limberg, Tuuli Ainsaar, Annika Kiisel, Kersti
Sikk, Hardi Hansalu, Tarmo Õun)

Kutsutud: Silja Peters, Kristi Klaos

PÄEVAKORD:

1.  Rühmade suuruse muutmine Põltsamaa Valla Lasteaia uues majas

1. Rühmade suuruse muutmine Põltsamaa Valla Lasteaia uues majas

Sõna võttis: Hoolekogu esimees M. Aasna

Hoolekogu on kokku erakorraliselt kutsutud, et võtta vastu otsus seoses rühmade suuruse
muutmisega Põltsamaa Valla Lasteaia uues majas. Otsuse langetamiseks on vajalik, et
koosolekul osaleks 2/3 liikmetest, mistõttu käesoleval koosolekul ei ole 22 kohalolijaga
hoolekogu otsustusvõimeline. Küll aga on võimalik läbi arutada murekohad.

Informatsiooniks: Käesoleval hetkel on PVL Tõrukese õppekoha 11 rühmas 186 last ja Mari
õppekoha 6 rühmas 106 last ning 2021/2022 õppeaasta lõpetab kahe õppekoha peale kokku 61
last. Teised lapsed jätkavad uues õppehoones.
Kokku on uues õppehoones kohti 340 lapsele, mis jagunevad järgmiselt: 4x 16 lapsega rühma,
10x 24 lapsega rühma ja 2x 18 lapsega rühma (maksimaalsed laste arvud rühmades vastavalt
lastele vajalikke tingimusi arvestades).

Uues õppekohas lapsele koha saamiseks oli rühmade komplekteerimise hetkeks esitatud uusi
avaldusi 76. Juhtkond on hetkel planeerinud järgmised rühmad ning vajalik on hoolekogu
poolne otsus, kas oleme rühmade suurendamisega nõus:

● koolieelikud 3 x 21 last rühmas (ühes rühmas 10 nooremat)
● 5-6 a 2 x 21 last rühmas
● 4-5 a 2 x 20 last rühmas, 1x 18 last rühmas



● 3-4 a 2 x 21 last rühmas, 1x 20 last rühmas
● 2-3 a 3 x 16 last rühmas
● 1,5-2 a 1 x 16 last rühmas
● tasandusrühm 8 last rühmas

Informatsioon direktorilt: Sõimerühmades on planeeritud suurendada laste arvu kahe võrra.
Arvestama peab asjaoluga, et õpetaja abi roll muutub mõnevõrra, sest uues majas on üks
söögisaal ja sinna läheb rühm koos õpetajatega. Korraga saab söögisaalis süüa 6 rühma.
Sõimerühmad jäävad sööma oma rühmas, toit ja nõud viiakse rühma ja pärast tuuakse ära,
õpetajatel ei ole vaja nõudega tegeleda.

Küsimus: Miks ei kaaluta lasteaeda oma köögi tegemist? Koos on väga suur hulk lapsi ja
tegelikult on ju projektis ette nähtud köögi asukoht?
Vastus direktorilt: Projektis on jagamiskoht, mitte valmistuskoht.
Vastus valla esindajalt: Köögi ehitust ei ole kunagi uude lasteaia majja planeeritud. Kui
põhiosa hakati projekteerima, siis planeeriti uut õppehoonet vaid „Tõrukesele“. Kui eskiis oli
silme ees, siis nähti, et kõik lasteaia lapsed oleks võimalik mahutada kahte kärge. Kolmanda
kärje lisandudes oli valik, kas seal on köök või toimub õppetegevus, otsustati seda kasutada
õppepinnana. Seda, et Põltsamaal on täna nii palju lapsi ei nähtud ette. 2019 alustati
projektiga ning see on kogu aeg ajas muutunud, nii palju lapsi ei ole kunagi juurde tulnud.
Prognoos ei näinud ega näe ette rahvastiku suurenemist Põltsamaal.

Küsimus: Kõik lasteaia lõpetajad ei lähe kooli, osa neist pöörduvad Rajaleidjasse ja on
võimalus, et saavad koolipikenduse. Kas kohtade osas on ka nendega arvestatud?
Vastus: Nende lastega on planeerimisel arvestatud.

Küsimus: Kas rühmade komplekteerimisel on arvestatud mingis mahus ka ukrainlastega?
Vastus: Need, kes praegu lasteaias käivad, need on ka nimekirjades. Kui peaks juurde tulema,
siis pole olukord kindel. Kui Põltsamaal kohti pole, siis on variant suunata ka väiksematesse
õppekohtadesse.
Kommentaar: Esku ja Lustivere lasteaed on ka täis.

Küsimus: Missugused on meeleolud õpetajatel? Kas neil on valmisolek rühmade
suurendamiseks? Kuidas on valmisolek sõimerühmades?
Vastus: Pluss on see, et tugiteenuseid tuleb majja juurde, tugispetsialistid on ühes majas,
õpetajad ei jää üksinda.
Vastus õpetajate esindajatelt: Mõlemas õppekohas leitakse, et väiksemates rühmades ei oleks
mõistlik rühmi suurendada.

Kommentaarid:
- Halb on olukord, sest peame langetama otsuse justkui kellegi teise eest. Sõimerühma
lapsevanemad ei pooldanud.
- 3-4 aastased lapsed on väikesed ja vajavad veel palju tuge.
- Koolieelikute esindajad teevad otsuse justkui kellegi teise eest.



- Laste vaimne tervis on üldiselt muutunud. Suund on kõikjal väiksema keskkonna suunas.
Üldpildis ei ole rühmade suurendamine ja maksimaalne täis panemine mõistlik.
- Tõrukese lapsed kaotavad ka ruutmeetrites, uues majas enam nii lahedad tingimused ei ole.
Vastus: Väikerühmadel on ruumi piisavalt, puudust ei tohiks tekkida. Õppemetoodika liigub
sinna suunda, et järjest enam tehakse tunde ka õues.
Kommentaar: Võib juhtuda, et õhtuti ei saa lapsed välja tulla, sest iga 10 lapse kohta peab
olema 1 õpetaja. Kui ei ole piisavalt lapsi ära viidud, siis lapsed ei pruugigi õhtul õue saada.
Lapsi tuleb juurde, aga personali mitte.
Vastus: Rühmade täituvuse järgi ei ütleks, et personali puudu oleks. Täituvus on protsentides
välja toodud, protsendid on suhteliselt samad, mis aastal 2003, mistõttu ei saa öelda, et
koroona oleks oluliselt rohkem kohal käimist mõjutanud.
Kommentaar: Nii nagu on etteennustamatu olnud laste järsk kasv, siis pole ka täituvus
etteennustatav.

Kommentaar hoolekogu esimehelt: Meie hoolekogu liikmetena esindame oma rühmasid ja
õpetajaid, kuid lisaks on ka need lapsevanemad, kes ootavad kohta lasteaeda. On neid, kes
ootavad ja kellel on seda kohta väga vaja. On ka neid, kes jäävad ootele ja neile peab vald
pakkuma kohta. S.Peters on kinnitanud, et see organiseeritakse. Siinkohal tekib aga erisus, on
hulk, kes on uues uhkes majas ja hulk, kes on mujal.
Vastus: Erisusi on ka varem olnud. Koha puuduse tõttu lasteaeda minemata ei jää.
Kommentaar valla esindajalt: Teadaolevalt on juhtkond teinud paigutusi nii, et on vaadatud ja
elukohta. On püütud teha nii, et keegi Lembitu tn ei peaks minema linnast välja ja vastupidi.
Praegu on küsimus Põltsamaa õppekohas. Need, kes on sees, neid välja ei arvata. Meil on aga
võimalik paigutada nii, et see tuleks kõigi jaoks soodsam. Ükski õppekoht pole teistest
kehvem ei õppekoha ega töötajate poolest.
Mari ja Tõrukese lastel on seni küll olnud suured erisused, ühel suured, teisel väikesed
ruumid. Hetkel on meil 15 last, kes jääksid lasteaiast välja. Vald ei pea pakkuma lasteaeda,
võib pakkuda ka lastehoidu, mis võib olla ka madalamate tingimustega, ka personali osas.
Aga see ei oleks ju hea. Kui vaadata kohalkäidavuse protsente, mis ei olnud ka 50%, pigem
20-30% juures, siis võiks solidaarsust üles näidata ka järjekorras olevate vanemate suhtes.
Probleemist võiks aru saada, kui kõiki rühmi oleks vaja suurendada 24 peale, meil on praegu
vajalik aga 21 ja 16 last. On erinevaid raskusi, kuid usun, et need on ületatavad. Mari lasteaias
on seni olnud põhimõte, et sõimes rühmi ei suurendata, mis näib ebaaus järjekorras ootavate
vanemate suhtes.
Kui on minek ühte majja, siis on ka spetsialistid ühes majas, palutud on juurde
sotsiaalpedagoog, mis on heaks toeks õpetajatele.

Kommentaar: Tuleb juurde ka erivajadustega lapsi.
Vastus valla esindajalt: Erivajadus läheb arvesse, kui laps on saanud Rajaleidjast soovituse.
Lasteaeda on planeeritud tasandusrühm, mis mahutab 12 last. Samuti saab sobitusrühmi
moodustada, kus üks erivajadusega laps võtab 3 lapse koha. Tuleb tegutseda vastavalt
vajadusele. 1-2 last rühmas rohkem ei halvenda olukorda, õpetajad ju laste jaoks lasteaias on,
vaja on mõelda ka järjekorras olevate vanemate peale.



Kommentaar direktorilt: Seni kuni me pole rühmi suurendanud, ei saa me ka vanemaid
teavitada ja seega pole ka täpset tagasisidet kui palju lapsi lasteaiakohta päriselt vajavad.  Me
kõik tahame, et lapsed oleksid rõõmsad ja õpetajad oleksid rõõmsad.

Kommentaar: Praegu räägime septembrist, järjekorras on lapsi ka jaanuaris?
Vastus: Nendega vaadatakse jooksvalt, aasta jooksul toimub tihti rändamisi. Kohta saab
pakkuda, kui aeg on käes.

Küsimus: Hoolekogul tuleb anda hinnang kobarvariandile, varasemalt on tehtud ju otsuseid
rühmapõhiselt. Kas seda ei võiks ka sel korral nii teha?
Vastus: Rühmade koosseis ju muutub, me ei tea, millised lapsed kokku satuvad, see on
põhimõtteline otsus.
Küsimus: kas kõik 15 last, kes on vaja ära mahutada, on sõimerühma lapsed?
Vastus: Avaldusi kokku on 76, sh on ka teistesse rühmadesse soovijaid.

Arvamus: Kui Hoolekogu võtab otsuse vastu ja asjad rühmas on halvasti, kes siis vastutab?
Vastus direktorilt: Majasiseselt on võimalik teha ümberkorraldusi. Juhtkond vastutab.

Kommentaar: Kui läheme seda teed ja suurendame, siis juhime tähelepanu ootusele, et
juhtkond toetaks õpetajaid, et ei oleks hirmu. Suur roll on ka tugispetsialistidel, loodame, et
selles osas seis paraneb. Kui ei ole inimest, siis ei saa ka teenust osutada.

Informatsioon: Kui praegu rühmi suurendaksime, siis oleks õppekohas 297 last.

Kommentaar valla esindajalt: Küsimust on arutatud ka haridusministeeriumiga. Kui lasteaias
on  olemas haritud personal, ruumid vastavad nõuetele, mis on valmis lapsi vastu võtma, siis
peavad olema väga head põhjendused, miks hoolekogu tahab ettepanekut tagasi lükata.

Kommentaar: 2 last sõimerühma lisaks on väga suur otsus.
Vastus valla esindajalt: see on emotsionaalne põhjus. Mõelge ootajate peale ka.
Kommentaar: Kui õpetaja ei suuda keskenduda, siis on see väga suur põhjus.

Küsimus: Rühmade hulk on planeeritud? Kas rühmade meeskondadega on räägitud? Õpetajad
on mures ning on andnud ka vanematele signaale?
Kommentaar: Asjad käivad tagurpidi, enne oleks pidanud rääkima õpetajatega, saada nende
nõusolek, oleks ka meil kergem otsustada. Tahaks olla töötajate suhtes aus. Kui rühmade
koosseis ei ole täpselt teada, siis võiks olla vähemalt õpetajate koosseis, õpetajad ei tea, mis
neid sügisel ees ootab ja seetõttu on ka neil pinge peal. Me ei saa adekvaatseid arvamusi
õpetajatelt, kui neil ei ole nende saatus teada.
Vastus: Meeskondadega ei ole veel räägitud, sest kõik asjaolud ei ole veel lõpuni selged. Infot
ei taha jagada ka osaliselt, et ei tekiks sellekohaseid lisapingeid. Kõik otsused saavad
teatavaks 31. maiks. Juhtkonnal on suur vastutus komplekteerimisel. Muutuste tegemine on
vahel asjade paremaks laabumiseks vajalik.



Kommentaar: Seaduseandja on pannud otsuse tegemise Hoolekogule, ei saa siinkohal ka
õpetajaid vastutama panna.

Küsimus: Kas tuleb ka koondamisi? On teada, et üks õpetaja on lahkunud, kas tema on
arvestatud nende hulka?
Vastus: Jah, ühe rühma jagu. Lisaks töölt lahkunud õpetajale on vajalik koondada veel kaks
töötajat. Koondatud töötajatele pakume võimalust töötada ümberkaudsetes lasteaedades.

Ettepanek: Kas on võimalik enne otsuse langetamist, et juhtkond räägib läbi meeskondadega
ning ootel olevaid vanemaid teavitatakse, et otsus viibib paar päeva.

Küsimus: 31. maini on loetud päevad. Missugune on plaan? Kas on planeeritud vestlused
meeskondadega või tuleb kirjalik teavitus?
Vastus: Meeskondadega on vestlus tehtud, küsitud arvamusi ning nendega arvestatakse nii
palju kui võimalik. Praegu tuleb täpsetest meeskondadest töötajatele kirjalik teavitus.

Kommentaar: Liiga palju on info kinni hoidmist. Suvi on ukse ees, aga töökorraldusest ei ole
mitte midagi teada. Vanemate seas on juba jutud, et lasteaia hoovile pannakse telgid, sest kõik
lapsed ei mahu Mari majja ära. See on tulnud sellest, et ei vanematel ega ka õpetajatel ei ole
piisavalt infot.
Vastus: Kuni 27.06 on kõikidel õppetöö oma majas, töö on sama, selles osas ei muutu midagi,
edasi on õppetöö Mari majas. Sealt edasi antakse infot kuu kaupa. Info puudus võib tekkida
ka sellest, kui ei käida infokoosolekul või kui ei aktsepteerita saadud infot.

Arvamus: Õpetajal pole vaja koos hoida ainult lastekollektiiv, õpetajal on vaja kollektiivina
vaja hoida koos ka oma meeskond. Me kõik tahame, et lapsed oleksid hoitud, et õpetajad
saaksid kindlustunde ja meeskonnad hakkaksid tööle.

Informatsioon: Kui nüüd 7 päeva jooksul koosolek uuesti kokku kutsuda, siis ei ole arv enam
oluline, loeb lihthäälte enamus, koosolekut on võimalik teha ka digitaalsel kujul.
Küsimus: Kas teeme otsuse vanuserühmade kaupa või kõigile koos?
Arvamus: Kui tahame arvestada õpetajate arvamusega, siis tuleks teha eraldi. Kui lähtuda aga
sellest, et rühmade täpseid koosseise teadmata, on otsus nii kui nii pimesi ning ainult suurte
rühmade suurendamine ei vii meid edasi soovitud tulemuseni.
Ettepanek: Arvestades asjaolu, et seadusest tulenevalt saab suurendamine olla ajutine, siis
teen ettepaneku koostada eelnõu suurendamise osas üheks õppeaastaks. See annaks
õpetajatele kindluse, et kui asi ei toimi, siis ei ole see igavene ning lisaks on meil võimalik
selle toimivust või mittetoimivust hiljem hinnata ning edasisi otsuseid lähtuvalt tulemusest
teha.

Küsimus: Selleks, et 31. mail oleks võimalik lapsevanematele lasteaiakoha olemasolust
teavitada on vajalik, et hoolekogu teeks enne seda otsuse. Hoolekogu tahab aga enne otsuse
langetamist infot rühma koosseisude kohta. Kas juhtkond saab tagada, et enne hoolekogu
otsuse langetamist on meeskondadega räägitud ja koosseisud teada?



Vastus: Osad seotud tähtajad on 31. mai, mistõttu ei ole varem võimalik infot jagada.

Arvamus: Tõenäoliselt ei võta kõik ootel olijad ka pakutud kohta vastu, alati on loobujaid.

Küsimus: Millega on arvestatud rühmade planeerimisel?
Vastus: Suurem vanuserühm jääb kokku. Õpetajad on samuti saanud oma arvamust avaldada
jätkamise osas.

Küsimus: Praegu suurendame rühmi 1-2 lapse võrra, aga mis saab edaspidi?
Arvamus: Prognoos kõigub tavaliselt paari lapse osas, lõplikult ei saa me aga midagi
ennustada.

Arvamus: Õpetajate arvamus on see, millest lähtume. Lapsevanemad tunnetavad muret. Ükski
vanem ei lähe ju teisele ütlema, et sina ei saa lasteaias kohta. Hoolekogu tahab anda signaali,
et me tahame rõõmsameelsemaid õpetajaid.

Kokkulepe: Hoolekogu esimees saadab kõigile liikmetele eelnõu ja kõik talle teadaolevad
materjalid tutvumiseks laiali. Liikmed otsustavad digitaalsel teel tähtajaga 31.05 kell 16.00
rühmade suurendamise üheks õppeaastaks, juhtkond jagab võimalusel enne seda infot
rühmade koosseisu kohta.

Arvamus: Tulenevalt otsusest saavad kas kõik ootajad lasteaeda või tehakse kaks 14
sõimerühma ning vald pakub lastehoiu võimalust. Kõik, kes praegu on lasteaias, nendele on
koht olemas. Iga hoolekogu liige otsustab informatsiooni ja  oma sisetunde järgi.

Kuupäev: 30.05.2022

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Mets

protokollija

(allkirjastatud digitaalselt)

Marita Aasna

hoolekogu esimees


