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Ahja majas

Algus: 16.30

Lõpp: 17.45

Koosoleku kokku kutsuja; Reljo Laur, hoolekogu esimees  

Koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed:

1. Lasteaed Sinilind direktor – Katrin Peil

2. Päikeselillede rühma esindaja – Kristiina Mänd

3. Päikesepõnnide rühma esindaja – Evely Koort

4. Vallavalitsuse esindajad – Koit Nook

5. Vastse-Kuuste maja õpetajate esindaja – Kätlin Suun

6. Päikesejänkude rühma esindaja – Mailis Palm

7. Ahja maja õpetajate esindaja – Inge Saksing

Koosolekult puudusid:

1. Päikeseliblikate rühma esindaja, hoolekogu esimees - Reljo Laur

2. Päikeselaste rühma esindajad – Lauri Vool

Päevakord:

1. Lasteaia töökorraldus suvel

2. Info lasteaedade juhtimise ümberkorraldamise protsessist

3. Kohapeal algatatud küsimused

1. Lasteaia töökorraldus suvel

Valla poolne nägemus on see, et tavalasteaedades on kollektiivpuhkus 3.juulist – 28.juulini. Sel ajal 

on Põlvas valvelasteaiad avatud, 2023. aastal on nendeks Lasteaed Pihlapuu ja Lasteaed 

Mesimumm. 

Valvelasteaia kohakasutamise info ning kohakasutamise avalduse vorm saadetakse lastevanematele 

meilile. 

Otsustati: Kinnitada lasteaia kollektiivpuhkus ühehäälselt kohalolijate poolt. 



2. Info lasteaedade juhtimise ümberkorraldamise protsessist

Suures töögrupis on arutatud, kas võiks jääda kaks maja või kolm maja. Arutati, kas kolm maja 

maandaks kahe maja ohtusid. Arutelu käigus ei leitud väga suurt vahet, et sellest midagi muutuks. 

Kolmapäeval oli uus koosolek, kus olid ka hariduskomisjoni ja vallavalitsuse esindajad lisaks.  

Vallavalitsuse poolt oli tehtud üks valik töögrupi välja pakutud valikute seast ning hetkel on see 

valik ka lauale jäänud. Täpsema infokirja lasteaedade juhtimise ümberkorraldamise kohta saadab 

lasteaia juht lapsevanematele. Plaanis on korraldada ka lapsevanemate koosolek, kus on võimalik 

vanematel esitada tekkinud küsimusi. 

Eesmärk on sisutegevust majapõhiselt mitte muuta ning jätta majadesse oma eripära alles. Alles 

jäävad kõik tegevuskohad, õpetajad ja nende abid. Muutub vaid juhtkond. Juhtkonda jääb 1 

direktor, 2 õppejuhti, juhiabi või personalitöötaja ning kuna töötajate arv siiski kasvab on kõrvale 

vaja ka majandusjuhatajat. Juhid valib vallavalitsus välja ning hetkel on plaan seda teha 

sisekonkurssiga.  

Info osalenud hoolekogu liikmete poolt vastu võetud ning tutvutud.

Ettepanek korraldada lasteaedade juhtimise ümberkorraldamise kohta info jagamiseks 

lapsevanemate koosolek on lasteaia direktori poolt vastu võetud ning täpsem info saadetakse 

lapsevanematele meili teel. 

3. Kohapeal algatatud küsimused

Kohapeal küsimusi ei tekkinud. 

Koosoleku juhataja Protokollija

Katrin Peil     Evely Koort

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)


