MLA Viimsi Lasteaiad
üldhoolekogu
26. oktoober 2021

Päevakord:
1) MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu tutvustus ja
esimehe valimine.
2) MLA Viimsi Lasteaiad 2021/2022 õ-a tegevuskava
kooskõlastamine.
3) Riikliku rahuloluküsitluse tulemused/tagasiside.
4) COVID-19 juhised ja ennetustegevus.
5) Jooksvad küsimused, ettepanekud.

MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu
• Kaheksa lasteaiamaja hoolekogude esimehed, Viimsi
Vallavalitsuse ja Vallavolikogu esindaja, õpetajate
esindaja.
• 2020/21 õppeaasta kokkuvõte:
COVID-19 ennetusmeetmed, piirangud, tagasiside;
arengukava 2020-2023 eesmärkide täitmine;
komplekteerimine 2021/2022;
registreerida lubatud laste arvud rühmades 2021/2022;
liikluskorraldus lasteaiamajade lähiümbruses;
piirangutest väljumise kava (valgusfoori meetodil);
õpetaja kompetentsimudel.

MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu
2021/2022 õ-a
• Üldhoolekogu liikmete tutvustus
-

Miks on (üld)hoolekogu vajalik?
Mis on (üld)hoolekogu roll?
Tähendus/ootus/eesmärk?

• MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu esimehe
valimine
Märkida sedelil 1. ja 2. valik (1. esimees, 2. asendaja).

2021 Haridusaasta
•
•
•
•
•

Haridusaasta koosolekud (igal nädalal). MLA Viimsi Lasteaedade esindaja – Pille
Veisserik.
Haridusasutuste tegevustest ülevaade. Koostöö ja ühised arvamuste/mõtete
kujundamine Viimsi vallas tervikuna.
Viimsi valla haridusvõrgu arengukava aruteluringid.
Haridusjuhtide koostöökoda. Päevakorras olnud teemad: õpetaja kompetentsimudel,
alustava õpetaja toetamine, muukeelse lapse toetamine koolis ja lasteaias, tugiisku roll
lasteaias ja koolis, õpetaja tööaeg, COVID-19 piirangud ja juhised.
Viimsi valla lasteaedade koostöökoda (kaasatud õppejuhid). Päevakorras olnud teemad:
muukeelse lapse toetamine lasteaias, koolivalmiduskaartide ja IAK koostamine,
komplekteerimine, COVID-19 piirangud ja juhised.

Lisainfo:
• https://harno.ee/sites/default/files/documents/202102/Koolieelse%20lasteasutuse%20%C3%B5petaja%20kompetentsimudel_0.pdf
•

https://www.youtube.com/watch?v=nUZm4oEyma8

Võrdlevalt - laste arvud/rühmad
2020/2021 õ/a
Rühmade arv
Ühe õp. süsteemis

38

2021/2022 õ/a
Rühmade arv

39

26

Ühe õp. süsteemis

31

Laste arv (keskmine)

777

Laste arv (03.09.2021)

783

Kooli kevadel 2021

184

Kooli kevadel 2022 (prognoos)

186

Sõlmiti 221 uut lasteaia kohakasutus lepingut.
2020/2021 võrdsustati lapsevanemale lasteaia
kohatasu munitsipaal- ja eralasteaias (58 €).

Puhkus 2020/2021:
Viimsi Vallavalitsuse 10.02.2021 korraldus nr 61, “Koolieelsete lasteasutuste
õpetajatele täiendavate tasuliste puhkepäevade võimaldamine 2021. aastal”.

•

•
•
•

•
•
•
•

Võimaldada koolieelse lasteasutuse juhtide otsuse alusel lasteaia õpetajatele kuni
14 kalendripäeva tasustatud lisapuhkepäeva 2020. aastal, tingimusel, et sellega ei
kaasne täiendavat kulu personalikulude osas. Lubada Viimsi valla koolieelsetel
lasteasutustel anda 2020. aastal täiendavaid puhkepäevi tingimustel:
nii põhipuhkus kui täiendavad puhkusepäevad kasutatakse üldiselt ära
mitteaktiivse õppeperioodi jooksul (juuni, juuli, august) vastavalt direktori
kinnitatud puhkusegraafikule:
täiendavad 14 puhkusepäeva ei ole ülekantavad järgmisesse aastasse;
takistatud ei ole juulikuiste valverühmade moodustamine ning tavapärane
lasteaiarühmade töö;
Valvemaja Päikeseratta maja, lisaks valvemeeskond Randvere majast (tagasiside
väga heast koostööst ).
Valvemaja võivad kasutada kõik MLA Viimsi Lasteaiad nimekirjas olevad lapsed.
Maksimaalne kohalkäinud laste arv ühel päeval oli 42, keskmine laste arv 32
Ettepanek muutuseks: 2022 alustatakse uute lastega lasteaia lepingud 01.09

2022 valvemaja Karulaugu maja, valvemeeskond Leppneeme majast.

Meeskonna liikuvus 2020/2021 õ/a
• Personali liikuvus ligi 10 %.
• Lõpetati 15 töölepingut.
• Hetkel on asendustöötajaid 6 (4 asendab kaheksas majas ja 2 on
majapõhised asendajad).
• Aktiivsed otsingud järgmistele ametikohtadele:
Logopeed – Uus-Pärtle ja Astri majad; abiõpetajad (4 ametikohta); eesti keele
õpetaja; muusikaõpetaja (Pargi maja).
• Alates 01.11 alustab Uus-Pärtle majas Kirsiõite rühma lastega tööd
tegevusterapeut.

Projektid(1):
Rahastaja: Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA)
Eraldatud toetus: HITSA poolt kinnitatud seadmete soetamise rahaline maht
on kokku 3325.2 eurot, sellest 2327.64 eurot on HITSA poolne
sihtfinantseering ja 997.56 eurot Sihtfinantseeringu saaja omafinantseering.
Soetatud seadmed: 20 LEGO Education WeDo 2.0 põhikomplekti
Projekti nimi: „Viimsi Lasteaednike õpiränne“.
Rahastaja: Erasmus+
Projekti partnerid: HumaCapiAct (Põhja-Itaalia), OMEP ELLADOS (Kreeka),
ACROSS EUROPE ACADEMY (Itaalia), CEIP BONAVISTA (Hispaania).
Projekti elluviimise aeg: detsember 2020-aprill 2022
Eraldatud toetus: 7900 €

Projektid (2)
Projekti nimi: „MLA Viimsi Lasteaiad koolieelikute õppekäigud Keila-Joa
Looduskeskuses“
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2021-30.11.2021
Eraldatud toetus: 3000€
Projekti nimi: „Koostööle orienteeritud sisekultuuri kujundamine ja
juhtmeeskonna tugevdamine MLA Viimsi Lasteaedades“.
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Tegevused: Projekti raames toimub asutuse juhtmeeskonna liikmetele
kahepäevane õpiüritus, mille jooksul keskendutakse organisatsiooni kui
terviku eesmärkide ja tulemuste saavutamisele. Projekti tegevuste toel
suurendatakse asutuse juhtkonna liikmete ja õpetajate esindajate
valmisolekut meeskonnatööks ja strateegiliste plaanide elluviimiseks. Projekti
tegevused võimaldavad osalejatel ametialaselt areneda, analüüsida, kuidas
tööd paremini korraldada ja kasutada väärtuslikku ajaressurssi tõhusalt.
Eraldatud toetus: 4346.00€

Tugimeeskonna kokkuvõte
• Tähelepanu laste koolivalmidusel, individuaalsete arengukavade
koostamisel ja täitmisel, samuti koolikaartide korrektsel vormistamisel.
• Koolimäng 2020 koostamine ja läbiviimine (september 2020).
• Kevadel 2021 logopeedide ja psühholoogide koostöös viidi läbi
koolieelikute joonistustest.
• Kõneravis osales kokku 89 last (Karulaugu, Päikeseratas, Leppneeme,
Laanelinnu, Pargi ja Randvere majad). Logopeedilise abi vajadus
kaardistatud Uus-Pärtle ja Astri majades (logopeed Evelyn Uibo).
• Võimalus kasutada www.kõneravi.ee keskkonda.
• Merike Varandi ja Kai Mäses tööraamat: “Lugeda on mõnus, joonistada
lõbus,” mis on mõeldud 5–8 aastastele lastele lugemiseks, joonistamiseks
ja värvimiseks.

•
•
•
•

Nõustamist vajavate laste arv 2020/2021 õ-a kokku: 107
IAK avatud: 31
Edasi suunatud: 19
Mänguteraapia või individuaalne töö: 23

Täpsemat infot Haridus- ja Noorteameti tegemiste kohta: www.harno.ee ja
Rajaleidja kodulehelt www.rajaleidja.ee

Veel möödunud õppeaastast…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koostati piirangutes väljumise kava.
MLA Viimsi Lasteaiad distants- ja kontaktõppe põhimõtted.
Uuendati koolivalmiduskaardi, IAK kaardi ja iseloomustuse aluseid.
HARNO rahuloluküsitlus lasteaedadele (26.04-23.05).
KIK õppereisid Sagadi looduskooli.
IAK kaardi koolitus.
TÜ Narva Kolledž kogemuslik seminar.
Kaido Pajumaa koolitus juhtmeeskonnale.
Uneteemaline koolitus abiõpetajatele, Kene Vernik.
Nordplus veebikohtumine.
TRAECE projekti veebinarid.
Laternamatk Pirital.
Lego ehitiste üleskutse/näitus.
MLA Viimsi Lasteaiad laulupäev.

MLA Viimsi Lasteaiad õppeaasta
teema ja eesmärgid/tegevuskava:
Teema:
„MILJON MIKSI“
Õppeaasta eesmärgid:
• Laste küsimused õppe- ja kasvatustöö planeerimisel (projektõpe).
Planeerimise aluseks laste küsimused.
• Pedagoogiline dokumenteerimine (projektõppe kajastamine lasteaia
keskkonnas).
• Digikooli käivitamine (iganädalased digikooli tegevused majades).
Kajastamine lasteaia kodulehel.
• Lapse arengu hindamine.
• Erinevate õppe- ja kasvatustegevuste valdkondade lõimitus planeerimisel.
Projektõppe planeerimine.
Aasta teemaga seonduvad märksõnad: projektiõpe, digikool, pedagoogiline
dokumenteerimine, laste osalus planeerimisel (küsimused), õppe- ja
kasvatustegevuste valdkondade lõimine

MLA Viimsi Lasteaiad meeskonnad:
•
•
•
•
•
•

Juhtkond
Tugimeeskond
Arengumeeskond
Tervisemeeskond
Digikooli meeskond
Muusika- ja liikumisõpetajate meeskond

Juhtkonna infotunnid 1 x nädalas (esmaspäev). Majade infotunnid 1 x nädalas
(teisipäev, kolmapäev või neljapäev). Meeskondade infotunnid 1 x kuus. MLA
Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu ja majade hoolekogud 4 x õ/a

COVID-19 ettevaatusabinõud/juhised
• Eesmärk: tagada MLA Viimsi Lasteaiad majades
ettevaatusabinõud töö ohutuks korraldamiseks,
lasteaiarühmade lahtiolek ning laste, töötajate ja
lastevanemate turvalisus.
• MLA Viimsi Lasteaiad juhised COVID-19 ennetamiseks –
kooskõlastamine üldhoolekoguga.

„Meie missiooniks on olla lasteaed, kuhu
iga laps on oodatud ja iga lapse eripära on
märgatud ja tunnustatud“
Viide: MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2020-2023

