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PÄEVAKORD 

1. 2016/2017 õppeaasta kokkuvõte  

KUULATI: 

M. Ilves - Õppealajuhataja Mare Ilves tegi kokkuvõtte 2016/2017 õppeaastast. Ta tõi 
välja laste arvud sellel õppeaastal, palju lapsi osales huviringides sügisel ja kevadel, 
vanemate osalemiste protsendid arenguvestlusel ja koolivalmidusmängul. Esile oli 
tõstetud õppeaasta eesmärkide täitmised, õnnestumised ning parendamist vajavad 
valdkonnad. Sügisel jätkab lasteaed kindlasti jalgpalliringiga, joogaringiga ja lisandub ka 
rütmikaring. Läbirääkimised juhendajaga käivad. Lauluringist langes kõige suurem 
protsent lapsi kevadeks välja. 

2. Projektides osalemine 

KUULATI 

M. Ilves andis ülevaate projektidest, nendes osalemistes. Koeru Lasteaed Päikeseratas 

on selle õppeaastal taotlenud raha õppekasvatustegevuste ja personali arendamise 

jaoks. Sügisest hakkab lasteaed kasutama Bee-Bot on mesimumm-põrandarobotit mis 

arendab laste matemaatilisi ja eneseväljendusoskusi, samuti põhjus-tagajärg seost, 

seadme juhtimist ja programmeerimist. 



Nimetatud sai lasteaia omaosalaus ja projektide maksumused. Osaleti järgmistes 

taotlusvoorudes:  

 Igal lapsel oma pill; 

 Keskkonna Investeeringute Keskus; 

 Koeru Projekt; 

 Kultuurkapital; 

 Teater maal; 

 Tervise- ja ohutusalased projektid; 

 Hitsa; 

3.Toitlustamine lasteaias 

KUULATI 

A. Kaasik -  välja toodi toidukulumaksumuse kuude kaupa (viie kuu keskmine tuli 1934 

eurot ja viis kuud kokku 9673 eurot) ja sellest tulenevalt toidupäeva maksumus lapse 

kohta . 

Hinnatõusud liha- ja piimatoodetele. Piim ja piimatooted on tõusnud 12% , liha ja 

lihatooted 15%, puuviljad ei ole kallinenud. 

A. Kangur - Lastevanemate rahuloluküsitlustes selgus, et enamus vanemaid on rahul 

toitlustamisega lasteaias. Vanematel oli ettepanekuid ka mahe toodete kasutamise osas. 

Lasteaed on toitumis-spetsialistil lasknud korrigeerida nädalamenüüd. 

Direktor Anu Kangur -  lisas, et maheliha tootjalt on võetud hinnapakkumised. Selle 

päevaraha eest mis täna Koeru lasteaia lapsevanem maksab toidu eest ei saaks väga tihti 

neid tooteid kasutada. Oleme kasutanud toiduvalmistamiseks mahehakkliha, tuli väga 

maitsev pikkpoiss. 

A.Kaasik  - hetkel tuleme selle toidurahaga toime. 

H. Lehter tundis huvi kuidas lastele meeldib menüüs olev maitsevesi? 

A. Kangur – võlglaste nimekiri ei ole pikk aga võlgu on ühed ja samad inimesed kuust 

kuusse. Võlglastega tegeleb direktor isiklikult ja suuremad summad on juba tasutud. 

4. Ülevaate ressursside kasutamisest lasteaias  

KUULATI 

A. Kangur. –eelarvet vähendati lasteaial 6000 eurot . Kogu eelarve täitmine 1. juuni 

seisuga on 42% . Majanduskulu kust kõige rohkem eelarvet kärbiti on juba pragu üle 

poole kulunud. Kuna kevad on olnud pikk ja külm siis oli küte ka kauem järgi. Järjest on 

üles öelnud termoregulaatorid mis vajasid kohest välja vahetamist. Õpetajate 

koolituskuludeks on JOL´ist raha tulnud. Toiduainetele on kulunud 40% kasutatavast 



summast. Õppevahendite raha on kulunud 50%. Inventari jaoks planeeritud ressurss on 

selleks aastaks kasutatud. 

5. Riskianalüüs 

KUULATI 

A. Kangur – töörühm vaatas üle lasteaia turvalisuse tegevuskava. Kaardistati 

riskiallikad. Määrati teostamisvajavate ülesannetele uued tähtajad ja lisati täitmist 

vajavad ülesanded. (dokument asub riskianalüüsi kaustas). 

A. Kangur - lasteaia piirdeaed on tänaseks parandatud (purunenud võrk välja vahetatud 

uue vastu). Oma aega jääb ootama asfaltkatte paigaldamine lasteaia territooriumile.  

6. Õpetajate konkurss 

KUULATI 

A. Kangur –Koeru Lasteaed Päikeseratas kuulutas mai lõpus välja lasteaiaõpetaja 

konkursi kahe õpetaja ametikoha täitmiseks (1,0 kohta Koeru majas, 1,0 kohta Vao 

majas). Teave oli väljas Koeru Valla kodulehel, Haridusportaalis ja lasteaia kodulehel. 

Konkurss lõppes 7. juunil 2017. a. Konkursi läbiviimiseks moodustati neljaliikmeline 

konkursikomisjon kuhu kuulusid – õppealajuhataja, direktor, valla esindaja, õpetajate 

esindaja. 

A. Kangur - konkurss kuulutati välja kuna kahel õpetajal on haridus omandamisel ja 

seetõttu on neil aastased lepingud. ametikohtade täitmiseks 7. juuniks laekus 2 avaldust 

, mõlemad antud ametikohtadel hetkel töötavatelt õpetajatelt. Komisjoni koosolek 

toimus 8. juunil ja otsus oli et kaks õpetajakanditaati osutuvad valituks ja jätkavad tööd. 

(konkursikomisjoni protokoll asub lasteaiaõpetaja konkursi kaustas). 

7. Info 

KUULATI 

A. Kangur – Juulikuus algab remont on praeguses Võilille rühma ruum, WC, 

põrandaküte. Vao kolmanda rühmaruumi hinnapakkumiste ettevalmistamisega tegeleb 

vald. Rahaline kate on eelarves olemas. Vaol tehtavad tööd oleks – põranda 

ettevalmistus maakütte paigaldamiseks, põranda betooni valamine. 

A. Kangur - Eelmisel koosolekul P. Järvmägi ettepanekul küsida vallast kas on võimalik 

otsekorralduslepingut sõlmida pangaga lasteaiatasu maksmiseks. Uurisin  valla 

raamatupidajalt otsekorralduslepingu alusel maksmise võimalust, kuid hetkel vallal  

pole pangaga sellist lepingut ning see nõuab kindlasti lepingutasu maksmist. 

Suvine lahtiolek Koeru majas on järgmine: 

 



12.-16. juuni avatud  4 rühma 

19.-30. juuni avatud 3 rühma. 

Sügisest hakkab lasteaed kasutama  E-lasteaia teenust ELIIS, mis on avatud ka 

vanematele. Seoses sellega tehti muudatus kodukorras, et laps hommikul hiljemalt 8.45 

lasteaeda tuua, või selleks kellaks puudumisest rühmaõpetajale teatada. 

S. Saar -  tegi ettepaneku viia kodukorda sisse täiendus, et nohu ja köha on ka haigused, 

mis vajavad kodust ravi. 

Uueks õppeaastaks on uued rühmade nimekirjad koostatud, tulemas on 30 last. 

 

 

OTSUSTATI: 

1. Sügisel jätkab lasteaias joogaring, jalgpalliring, rütmikaring. 

2. Kinnitada riskianalüüsi tegevuskava 2017. aastaks. 

3.  Muuta kodukorras: Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine punkti 1 ja 9:  

3.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppetegevuste algust hiljemalt 8.45. 

3.2. Lapse puudumisest või haigestumisest teatage rühmaõpetajale hiljemalt kell 8.45 
rühma kontakttelefonil, ELIIS keskkonnas või üldtelefonidel: direktor - 3854462, 
majandusjuhataja - 3854153. 

3.3. Üldinfo alla lisada informatsiooni saamine lasteaia päevakava, teadete ja uudiste 
kohta - Facebook’i leht ning ELIIS keskkond. 

 

 

 

 

Sigrid Saar        Kristel Grauberg 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 

 


