MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu koosoleku protokoll
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Koosoleku toimumise aeg: 17.02.2021 a algusega kell 17:30.
Koosoleku toimumise koht: veebivahendusel Microsoft Teams keskkonnas.
Koosolekust võtsid osa:

Maie Roos – MLA Viimsi Lasteaiad direktor
Triine-Liis Merbach - õpetajate esindaja,
Kadi Kilgi - Pargi maja esindaja,
Airi Alaveer - Astri maja esindaja,
Antoon van Rens - Karulaugu maja asendusliige,
Kadri Ottoson - Randvere maja esindaja,
Jelena Korotõtš - Päikeseratta esindaja,
Tõnu Niine - Leppneeme maja esindaja,
Meelike Keinast - Uus-Pärtle maja esindaja,
Maiu Plumer - Viimsi vallavalitsuse haridusosakonna juhataja,

Koosolekult puudus:

Jan Trei – Viimsi Vallavolikogu esindaja

Koosolekut juhatas: Maie Roos, MLA Viimsi Lasteaiad direktor;
Koosoleku protokollis: Triine-Liis Merbach
PÄEVAKORD:
1. Komplekteerimine 2021/2022 õ-a.
2. COVID-19 levikuga seonduvad piirangud ja huvitegevus MLA Viimsi Lasteaiad
majades peale 19.02.2021.
3. Tagasiside ja jooksvad küsimused MLA Viimsi Lasteaiad majadest.
1. Komplekteerimine 2021/2022 õ-a.
Direktor Maie Roos saatis koosolekule eelnevalt tutvumiseks 2021-2022 õppeaasta
registreerida lubatud laste arvude ettepaneku rühmade lõikes. Eesootaval õppeaastal 20212022 moodustatakse MLA Viimsi Lasteaedades lasteaia-, liit- ja sobitusrühmad ning üks
erirühm. Ettepanek sisaldab laste registreerimise järgmisi piirarve: lasteaiarühmad 22 last,
liitrühmad 20 last.

ARUTLETI:
Lapsevanem: Kas ja milline on plaan, mis vähendaks vajadust rühmi edaspidi suurendada?
Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja: Soov on MLA Viimsi Lasteaedu laiendada Viimsi
valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2021-2030 kohaselt on plaanis lähiaastate
jooksul lisada nelja maja juurde moodulid sõimerühmade loomiseks ning ehitada Pärnamäe
lasteaed. Lisaks on võimalus moodustada lisarühma endistesse Randvere noortekeskuse
ruumidesse lasteaiamajas. Eelnimetatud plaanide realiseerimisel peaks järjekorraprobleem
lahenduse leidma (viimastel aastatel on ligikaudu 200 last jäänud lasteaiakoha ootele).
Lapsevanem: Kas kirjeldatud plaan vähendab lasteaia järjekorda? Kas järjekord kaob ära?
Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja: Osa lapsi järjekorras eelistab tegelikult
eralasteaiakohta, mistõttu järjekorras olevate laste hulk ei peegelda tegelikku MLA Viimsi
Lasteaedadesse soovijate arvu.
Lapsevanem: Kas on läbi viidud küsitlus uurimaks eelistusi eralasteaias jätkamiseks või
eralasteaiast MLA Viimsi Lasteaedadesse suundumiseks?
Vallavalitsuse

haridusosakonna

juhataja:

Otsus

ühtlustada

eralasteaedade

ja

munitsipaallasteaia kohatasu lapsevanemale võeti Viimsi vallavolikogus alles vastu, mistõttu
eelistusi ei ole veel uuritud. Antud otsus annab võimaluse eralasteaias käivat last hoida
jätkuvalt munitsipaallasteaia ootenimekirjas.
Direktor: Seni on kõik järjekorras olnud lasteaiaealised lapsed (3- aastased ja vanemad) saanud
lasteaias koha. Ootejärjekorda on jäänud seni vaid sõimeealised lapsed. Hetkel, uute
komplekteerimistingimuste valguses, ei oska ennustada selle aasta komplekteerimise mõju
järjekorras olevate laste arvudele.
Lapsevanem: Sobitusrühmad on mõnes majas olemas ja planeeritud, kuid näiteks Laanelinnus
need puuduvad. Mis saab juhul kui tekib järgmise õppeaasta sees vajadus sobitusrühma järgi,
kuid rühmad on lasteaiarühmadena täiskomplektis komplekteeritud?
Direktor: Rühmade komplekteerimisel oskame erivajadustega arvestada, kui on eelnevalt teada
info erivajaduse kohta. Tihti ei ole lasteaeda tulles veel erivajadusest märget ning märgatakse
erivajadusi alles lasteaias.
Lapsevanem: Loodame, et komplekteerimisel luuakse rohkem vanuserühmi.
Direktor: Kui võimalik arvestame komplekteerimisel laste vanust.

OTSUSTATI:
Ettepanek rühmade liikide moodustamiseks ja registreerida lubatud laste arvud 2021/2022
õppeaastaks kooskõlastati üldhoolekogu poolt ühehäälselt.

2. COVID-19 levikuga seonduvad piirangud ja huvitegevus MLA Viimsi Lasteaiad majades
peale 19.02.2021.
Direktor: MLA Viimsi Lasteaiad majade hoolekogudes kerkisid erinevad arvamused. Muret
tekitavad jätkuv viiruse levik ja suurenevad nakatumise numbrid. Tänu huvitegevuse
piirangutele ning lasteaia tööga mitteseonduvate isikute majja sisenemise piiramisele oleme
ära hoidnud viiruse suurema puhangu majades. Hoolekogudes on arutlusel olnud piirangute
pikendamine 31. märtsini või 31. maini.

ARUTLETI:
Direktor: Üldhoolekogule on saabunud lapsevanema küsimus: lapsed puutuvad omavahel
kokku ka väljaspool lasteaeda toimuvates huviringides, kus kokkupuude erinevate inimestega
on suurem ja ka nakatumise risk kõrgem.
Lapsevanem: Antud lapsevanema kirja arutleti oma maja hoolekogus ning jõuti otsusele, et
pooldatakse siiski huvitegevuse peatamist 31. maini. Lapsevanemad leidsid, et huvitegevuses
on võimalik osaleda väljaspool lasteaeda lapsevanema omal vastutusel.
Direktor: Paljusid huviringides pakutavaid tegevusi (nt robootika, kunstitegevused,
liikumine/spotrt/tants jne) pakub lasteaia päeva kestel ka lasteaia õppeprogramm.
Lapsevanem: Randvere maja poolt on edastatu ettepaneku peatada huvitegevus
lasteaiaruumides 31. maini, sest nakatumise näitajad ei ole vähenenud ning tõenäoliselt lähiajal
ka ei vähene. See vähendaks lapsevanema petlikke lootusi sel aastal lasteaia ruumides
huviringidest osa saada.
Lapsevanem: Huviringide piirangut võiks esialgu pikendada lühemat aega, eelnimetatud 31.
märtsini, ning seejärel otsus üle vaadata.
Direktor: 31. märts on mõistlik. Selle kuupäevani on peatatud ka kõiki majaülesed üritusi.
Lapsevanem: Palju huviringe viiakse läbi MLA Viimsi Lasteaiad töötajate poolt?
Direktor: Kolm või neli huviringide juhendajatest on meie töötajad.
Lapsevanem: Ei ole mõistlik avada huviringe, isegi kui läbiviijad on MLA Viimsi Lasteaiad
töötajad, kui majadeüleseid üritusi ei toimu ja meie eesmärk on laste kontaktide vähendamine.

Lapsevanem: Kui avame huviringid, kas lubame majja ka teatrid ja lapsevanemad?
Direktor: Hetkel on plaanitud hoida huviringide avamine ja lapsevanemate majja lubamine
seotud otsusena.
Lapsevanem: Lapsevanemate ligipääs majja võiks olla huviringide avamisest eraldiseisev
otsus. Lapsevanemad on siiski suur hulk inimesi võrreldes paari huviringi töötajaga.
Lapsevanem: Lubades huviringe, kuid jätkuvalt piirates lapsevanemate majja pääsu, tekitab
otsus lapsevanemates mõistetavaid küsimusi.
Õpetaja esindaja: Perioodil, mil lapsevanemate ligipääs majja on piiratud, on lapsed muutunud
iseseisvamaks. Pigem on olukord arusaadavalt keeruline lapsevanematele, kelle valmisolek last
lasteaeda tuua on veel väike ning mõistetav soov last hoida ning kaitsta suurem kui vajadus
ehk nõuab.
Direktor: Lisaks pööran tähelepanu, et kui on lapsevanem on suunatud koroonatesti tegema
võiks ka laps kuni testi vastuseni ettevaatusabinõuna koju jääda.
Lapsevanemad: See on mõistlik.

OTSUSTATI:
Otsus huviringide piirangut pikendada 31. märtsini võeti vastu ühehäälselt.
3. Tagasiside ja jooksvad küsimused MLA Viimsi Lasteaiad majadest.
Lapsevanem: Kas lõpupeo kuupäevad on paigas? Kas lõpupeod toimuvad?
Direktor: Lõpupeod ja muud toredad üritused kindlasti tulevad. Kuidas neid sel aastal
korraldame ja kas lapsevanemad saavad vahetult osa, on alles selgumisel ning lähtub
hetkeolukorrast riigis. Näiteks selle aastane laulupäev saab toimuma teisiti. Plaanis on laulda
igal lasteaial eraldi oma hoovis, see üles filmida ja luua sellest DVD.
Lapsevanem: Muret teeb liiklusolukord Uus-Pärtle maja ees. Ülekäigurajal olevad märgutuled
hakkavad ühelt poolt teed ületades viivisega põlema, minetades oma eesmärgi. Jätkuvalt
sõidetakse lasteaiale lähenedes mäest alla laskudes kiirendatud kiirusel seades ohtu jalakäija.
Varasemalt seal paiknenud ohutussaar on sealt eemaldatud.

Lapsevanem: Ettepanek seada Uus-Pärtle maja juurde kiirustabloo, mis annab märku ja
salvestab lähenevate autode kiiruse. Laanelinnu maja ees on antud kiirustabloo olemas ning
töötab.
Direktor:

Antud

murega

soovitan

pöörduda

Viimsi

Vallavalituse

ehitus-

ja

kommunaalosakonna juhataja Alar Miku poole. Pakkuda arutletud lahendeid.
Lapsevanem: Võimalusel on hea teha koostööd politseiga ning paluda antud teelõigule kiiruse
mõõtmise reide.
Lapsevanem: Probleem on keskkond, mis soodustab kiirustamist: laiad, sirged teed. Eesmärk
peaks olema keskkonna muutmine kiiruse vähendamist soodustavaks.
Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja: Edastan antud teema kommunaalosakonnale.
Lapsevanem: Üheks lahenduseks oleks ülekäiguraja reguleerimine valgusfooriga.
Lapsevanem: Kiirust annab piirata Pargi lasteaia näitel ka positiivse sõnumiga sildi abil
„Usaldan, et sõidad õige kiirusega“.

Lapsevanem: Mure Astri maja autode parkimis- ja peatumislahendus.
Direktor: Astri maja laspevanematel on võimalus parkida Mereranna tee 6 parklasse või
Rannapere hoovialale. Parkimisküsimus on edastatud Viimsi Vallavalitsusele ning olukorrale
leitakse lahendus kevadel kui lumi on sulanud. Kiidan väga Astri maja lapsevanemaid, et on
selle keeruka olukorraga toime tulnud.
Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja: Oleme Mereranna tee korteriühistule pakkunud
koostöö võimalust ning olukorrale lahendust, kuid hetkel tulutult.
Lapsevanem: Koolieelsete laste ettevalmistus eriolukorras pani mõtlema järgmise sarnase
olukorra veelgi parema ettevalmistuse saavutamisele. On märgata esimese klassi õpilaste seas
võimalikku eriolukorra mõju õpilase ettevalmistusele. Kas distantsõpe on õpetajapõhine või on
olemas õpetajatel raamistik, millele toetuda? Kuidas olukorda lahendada nii, et õpetajatele
oleks vajalik raamistik ja tugi võimalikult efektiivse ettevalmistuse saavutamiseks?
Direktor:

Kevadise

eriolukorra
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õpetajatele

toeks

õppekava

https://www.viimsilasteaiad.ee/dokumendid/mla-viimsi-lasteaiad-oppekava
Eriolukorra lõppedes koostati juhis, millele õpetajaid saavad tulevikus distantsõpet
planeerides

ja

läbi

viies

toetuda

https://media.voog.com/0000/0044/0544/files/E-

%C3%B5ppe%20tegevusjuhend.pdf .
Õpetajad on nüüdseks digitegevustes enesekindlamad.

Lapsevanem: Kas lasteaed on valmis uue eriolukorra tekkides õpetama lapsi eri gruppides ja
arvestama õpetamisel erisusi?
Direktor: Läbi veebi on keerukas õpetada, näiteks lugemist, kuid anname endast kõik
võimaliku. 18.02.2021 asub tööle IKT spetsialist, kes on õpetajatele digiõppe teemadel toeks.
Tulemas on uus riiklik õppekava, kus pannakse rõhku alushariduse digiõppevara arendamisele.
Lapsevanem: Efektiivsus on arusaadavatel põhjustel distantsõppel olles kindlasti madalam,
kuid kas õpetajad on valmis eriolukorra tekkides Zoomi kaudu õppetööd läbi viima?
Direktor: Õpetajatel on vastav valmisolek olemas. Praktika näitab, et Zoomi kaudu on
efektiivne vaid üks ühele õppetegevus. Eriolukorra taas tekkides ei jää lapsed õppeta.
Õppetegevust distantsõppel olles toetavad keskkonnad eliis.ee, erinevad veebikeskkonnad,
kõneravi.ee ning lisaks koju edastatavad juhised.
Lapsevanem: Õppetööks massiline Zoomi tund ei tööta, kuid kas seda on võimalik kasutada
laste sotsiaalse suhtluse lahendusena?
Direktor: See võimalus on olemas.
Lapsevanem: Kõige suurem vastutus on distantsõppel olles lapsevanemal. Pigem vajavad
lapsevanemad selles olukorras juhiseid, kuidas oma last õppeprotsessis toetada.
Lapsevanem: Kevadise eriolukorra ajal saatsid õpetajad lapsevanematele juhiseid ning linke,
kuidas oma last parimal viisil toetada. Koostöö ja lapsevanema osavõtlikkus on olulisel kohal.
Lapsevanem: Näen, et ettevalmistus ehk plaan järgmiseks eriolukorraks võiks sisaldada
kindlasti mainitut. Eesmärk võiks olla zoomi tundide asemel hoida ühendust lapsevanematega.
Keskne raamistik toetab minu silmis õpetajat.
Direktor: Keegi ei olnud valmis kevadiseks eriolukorraks, kuid meie õpetajad ja asutus olid
kiired reageerijad ning leidsid sel hetkel distantsõppeks kiirelt parima võimaliku lahenduse.
Eriolukord mõjutas kõiki haridusastmeid ning kogu mõju ei ole veel avaldunud.
Vallavalituse haridusosakonna juhataja: On olnud eriline ja keerukas aasta. Koostamisel on
kriisist väljumise mitmeaastane plaan, mis sisaldab endast lisaõpet ja koolitusi, et leevendada
eriolukorrast tingitult tekkinud puudused.
Järgmine kohtumine toimub veebi vahendusel märtsis.

Protokollis:
Triine-Liis Merbach

