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Marko Aleksejev(aleksejevmarko@gmail.com), Eero Kalm(eerokalm@gmail.com), Anu
Matsoo (anu.matsoo@gmail.com), Ruth Lippus (ruth.lippus@rajaleidja.ee), Aile Taidema
(nipi100@hotmail.com),
Anu
Kuusler
(anu.kuusler@gmail.com),
Eli
Laaser
(direktor.varbola@marjamaa.ee)
Puudujaid ei olnud.
Päevakord:
1) Hoolekogu protokollija valimine.
2) Hoolekogu esimehe valimine ja tööplaani koostamine
3) Päevakorralised küsimused
Eli Laaser tutvustab ennast Varbola Lasteaed-Algkooli uue direktorina alates 08.09.2016.
Annab teada, et tema ei kuulu enam hoolekogusse. Teeb ettepaneku, et hoolekogu kutsub
edaspidi kokku hoolekogu esimees. Ta on alati valmis hoolekogu töödest ja tegemistest osa
võtma.
1. Hoolekogu protokollija valimine
Eli Laaser esitas Anu Kuusleri väljaspool hoolekogu koosseisu protokollima.
OTSUSTATI: Valida hoolekogu prptokollijaks Anu Kuusler. Vastuhääli ei olnud.

2. Hoolekogu esimehe valimine
Ruth Lippus selgitab hoolekogu esimehe võimalusi, kohustusi. Esimees kui käepikendus
lastevanematega. Võrgustiku kooshoidja. Koostöö volikoguga. Hoolekogul on jõud, direktor
peab ellu viima.
Eero Kalm on arvamusel, et esimeheks peab valima kellegi, kes varasemalt teemadega tuttav.

Toimub arutelu, millega hoolekogu üldse tegeleb ja peab tegelema. Hoolekogu ülesanded,
seadusest tulenevat töökord ja ülesanded. Aluseks Eli Laaser´ i poolt saadetud Märjamaa
valla haridusasutuste hoolekogu kord, tutvumiseks hoolekogu liikmetele.
E. Laaser viis läbi hoolekogu esimehe valimised. Kandidaatideks esitati Kertu Elfenbein,
Marko Aleksejev. Toimub avalik hääletus.
OTSUSTATI: Marko Aleksejev hoolekogu esimees ja Kertu Elfenbein hoolekogu
aseesimees. Hoolekogu hakkab koos käima seadusejärgselt 4 korda aastas. Vastavalt
vajadusele rohkem.
Järgnevalt arutleti teemal kuidas lapsevanemad saaksid teada hoolekogu tööst.
OTSUSTATI: direktor paneb hoolekogu liikmete kontaktid infotahvlile ja aedkooli
kodulehel on protokollid kättesaadavad ning hoolekogu organiseerib 1 ürituse aastas.
3.

Päevakorralised küsimused

Toimus arutelu teemal: sobitusrühma avamine Varbola lasteaias
Ruth Lippus: Raplamaa Rajaleidja esindajana selgitab sobitusrühma ülesannet.
Erivajadusega lapsi on lasteaedades iga aastaga aina rohkem. Tegemist ei ole erikohtlemist
nõudvate lastega, vaid on lapsi kes vajavad kindlat rütmi ja rutiini ega talu muutusi. Mõnel
lapsel on jälle nõrgad sotsiaalsed oskused ja nad lähevad kaaslastega kergesti riidu. Laste
hulgas on palju neid, kes vajavad rohkem tähelepanu ja rahulikumat õpikeskkonda.
Sobitusrühma eesmärk on luua igale lapsele kasvamiseks ja arenemiseks sobivad tingimused.
Sobitusrühma loomine võimaldab õpetajatel rohkem rakendada õpetamisel individuaalset
lähenemist ja/või üks ühele õpetamist.

Õpetajatel on võimalus saada lisaks vajalikke

koolitusi, mis toovad kasu kõigile, nii lastele kui õpetajatele.
Eli Laaser: See on töö mida tegelikult meie õpetajad juba

igapäevaselt teevadki.

Sobitusrühm on täiesti tavaline rühm, ainult laste suurim lubatud arv rühmas on väiksem kui
teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks nõustamiskomisjoni soovitusega laps on
kolme lapse eest. Väiksema lastearvuga rühmas on paremad arenguvõimalused lapsele. Kõigil
lastel on õigus saada eduelamust.
Ruth Lippus pakub järgmiseks hoolekogu kohtumispaigaks Raplamaa Rajaleidja keskuse
OTSUSTATI:
Järgmine hoolekogu koosolek toimub Raplamaa Rajaleidjas 28.11.2016,

kell 17.30

