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Kiviõli linna lasteaed Kannike Hoolekogu 2. koosolek    

Koosoleku aeg ja koht: 05.03.2021 Zoom keskkonnas 

Koosoleku algus: kell 17:00 

Koosoleku lõpp: kell 18:20 

Koosoleku juhataja: Melle Korniltseva 

Koosoleku protokollija: Melle Korniltseva 

Võtsid osa: direktor Anne Tikoft, õpetajate esindaja Ljudmila Lazonena, Lüganuse vallavalitsuse 

esindaja Iti-Jantra Metsamaa, Anna Nekipelova (rühm „Kelluke“), Daisi Käger (rühm 

„Kullerkupp“), Rashid Suyumkulov (rühm „Nurmenukk), Kristina Ots (rühm „Pääsusilm“), Ada 

Ravoit (rühm „Rukkilill“),  Melle Korniltseva (rühm „Karikakar“), Risto Lindeberg (rühm 

„Meelespea“), Jelena Paap (rühm „Piibeleht“) 

Puudusid:  Karina Tjuzen (rühm „Sinilill“), Diana Kušnir (rühm „Roosinupp“), Karina Votjakova 

(rühm „Võilill“), 

Vastavalt Kiviõli Linnavalitsuse 25.06.2014.a korraldusega nr 199 kinnitatud Kiviõli lasteaed 

Kannike hoolekogu põhimääruse §6 lg 4 on hoolekogu otsustusvõimeline kui koosolekust võtab 

osa vähemalt 7 liiget. Koosolekust võttis osa 10. hoolekogu liiget.  

Neile, kes ei saanud osaleda Zoom keskkonnas, oli võimalus esitada oma küsimused ja 

ettepanekud e-kirja teel hiljemalt 05.03.2021 kell 12:00. Ühtegi ettepanekut ega küsimust ei 

laekunud. 

Päevakord 

1. Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine 

2. Hoolekogu töökava kinnitamine. Ettekandja: Melle Korniltseva 

3. Juulis 2021 valverühmas käiva lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine. 

Ettekandjad: Anne Tikoft ja Iti-Jantra Metsamaa 

4. Lüganuse valla haridusvõrgu korrastamise otsuse eelnõu ja seletuskirja arutelu. Ettekandja: 

Iti-Jantra Metsamaa. Tutvuda lisaks koosoleku materjalidele 

https://www.lyganuse.ee/haridusvork haridusvaldkonna analüüsiga. 

5. Jooksvad küsimused 

 

1. Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine 

Väljasaadetud päevakorrale lisatud punkt 5-jooksvad küsimused. Päevakord tutvustatud 

hoolekogu esimehe poolt. 

Lasteaia direktor ei osale hääletamistel. 

 

Hääletati: kas kinnitada päevakord? 

Poolt 10, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: Päevakord kinnitatud.  

 

2. Hoolekogu töökava kinnitamine (lisatud protokollile lisa 1). 

https://www.lyganuse.ee/haridusvork
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Risto Lindeberg: Töökavas on sees valverühma teema, kõik otsused on tehtud, mis selle mõte 

on? 

Melle Korniltseva: Valverühma toidukulu määramine on päevakorra punkt ja hoiame teemal 

üldiselt kätt pulsil. Lisaks peaks vaatama, kuidas seadustada, et valverühm poleks iga aasta 

valla otsus, vaid olekski iga aasta avatud, sest vajadus selle järgi on ja kasvab. Seda peaks 

tegema kas siis lasteaia põhidokumentide ülevaatamisega või siis juba pärast haridusreformi. 

 

Mõned töökava punktid tulevad põhimäärusest. Mõned punktid sõltuvad haridusreformi ja 

seaduse muudatuste tegemisest, seega kuskil aprillis saab töökava vajadusel üle vaadata. 

 

Hääletati: kas kinnitada hoolekogu töökava? 

Poolt 10, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: Töökava kinnitatud.  

 

 

3. Juulis 2021 valverühmas käiva lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine.  

Vastavalt Kiviõli linnavalitsuse 25.06.2014 korraldusega nr 199 kinnitatud Kiviõli lasteaed 

Kannike hoolekogu põhimääruse §4 lg 1 p 7 otsustab hoolekogu  lapse toidukulu 

päevamaksumuse. 

Lüganuse Vallavolikogu 05.02.2019 määruses nr 61 „Lüganuse valla koolieelsete 

munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/408022019060) alusel kaetakse toidukulu valla eelarvest. 

25.02.2021 Lüganuse vallavolikogu istungil täiendati nimetatud korra § 3 lõikega 3: 

„(3) Lüganuse valla eelarvest ei kaeta lasteasutuse suvises valverühmas käivate laste toidukulu 

päevamaksumust ja lapse toidukulu lasteasutuse valverühmas katab lapsevanem.“ 

Väljavõte eelnõu seletuskirjast: Valverühma avamise eesmärk on tagada lapsehoiuteenus 

vanematele, kes seda juulikuus vajavad. Vajaduse määratlevad lapsevanemad, aga 2020.aasta 

valverühma korraldamise kogemus näitas, et lapsevanemad panid oma lapsi küll valverühma 

nimekirja (väljendades vajadust valverühma teenuse järele), kuid lõpuks käis valverühmas vähem 

lapsi, kui nimekirjas oli märgitud. See tõi kaasa suuremad kulud (personal, toit), kui oleks päriselt 

vaja olnud. Selleks, et juulikuise valverühma tegevust paremini korraldada ja laste osalus 

valverühmas oleks konkreetsemalt paigas ning ka lapsevanematel oleks suurem vastutus lapsi 

valverühma kirja pannes, on mõistlik, et suvises valverühmas osaleva lapse toidukulu katab 

lapsevanem. Vastutus toidukulu katmise eest suurendab tõenäosust, et last valverühma kirja 

pannes mõeldakse reaalne vajadus paremini läbi ning suureneb valverühma registreeritud laste 

osalus valverühmas. 

 

Lasteaia toidukulu päevaraha on 1,21€ ja sõimerühma päevaraha 1,18€. Toidukulu on madal tänu 

suurele laste arvule (177 last) ja PRIA koolikava toetusele.  

Lasteaia ja valla ettepanek on määrata toidukulu päevarahaks 2€/päev. 

Iti-Jantra Metsamaa: 2020.a näitas, et kui valverühma sai registreerida piiranguteta, lasteaed 

tegi ettevalmistused selleks ja tegelikkus näitas, et toodi aeda oluliselt vähem lapsi, kui kirja 

pandi. See tõi kulutusi, mida oleks saanud optimeerida. Selle aasta valverühma puhul tahetakse 

panna osa vastutust vanemale, toidukulu maksumus paneks mõtlema, kas vajadus on last panna 

valverühma ja et otsust nii kergekäeliselt ei tehtaks. Asi on distsipliineerimises.  

Anne Tikoft: Toidukulu kujunemisest- kaalusime ja arutasime. Toidurahaga oleme välja 

tulnud, kuid lapsi rohkem kohal ja tooraine tuleb soodsamalt kätte. Me ei kavatse koolikava 

juulis taotleda, sest see on väga aruandemahukas ja väga täpne tellimine. Lisaks peame suure 

https://www.riigiteataja.ee/akt/408022019060
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tõenäosusega soetama tooraine kohalikest poodidest. 2€ peaks hakkama saama, tegelik kulu 

selgub pärast juulit.  

Daisi Käger: Kui olime esimesel hoolekogu istungil, arutasime pikalt, kuidas vanemaid 

distsiplineerida. Vald ütles, et raha on olemas. Mul on kaks last ja peaksin tasuma 80€ nende 

pealt, mis märkimisväärne summa väiksepalgalise vanema rahakotist. Teen ettepaneku 1.50€. 

Iti-Jantra Metsamaa: Ei pea valverühma kasutama terve kuu lõikes, vaid minimaalselt. 

Lapsed tahavad ka puhata. Teine aspekt, et vald tasub terve aasta lõikes toiduraha. Kui näeme, 

et vanemad on hädas või neil toimetulekutoetus, mida saame lepingus paindlikumaks teha. 

Vallana tuleme vastu ja liiga väikse summa puhul võib kaduda distsiplineeriv aspekt. 

Daisi Käger: Vald on välja hõiganud, et maksab söögiraha kinni. Valverühm eraldi teema, 

sest see pole põhimäärustes kirja pannud. Inimesed võivad puhata ka juunis või augustis ja 

lapsed nendega, kõik ei saa puhata juulis.  

Risto Lindeberg: lisan juurde, et vald tegigi otsuse, et maksab toiduraha, va valverühma osas, 

et siin küsimus summas. 

Jelena Paap: See 2€ ei ole nii suur summa ja see annab efekti, et vanem hakkab valima, kas 

toob lapse niisama lasteaeda või on kindel põhjus. See 2 € paneb mõtlema. 

Melle Korniltseva: Kui võtta kesktee - kas 1,75€ kataks lasteaia kulu? 

Anne Tikoft: Ma arvan, et kataks, see ongi ennustamine. Me ei tea palju kohal käima hakkab. 

Praegu on loobunud ainult 1 lapsevanem kahest nädalast. Suure tõenäosusega tuleme välja, 

kuid peame tegema valikuid.  

Iti-Jantra Metsamaa: Vanemal võimalus ju säästa kuude lõikes, sest lepingud teeme märtsi 

lõpus. 

Melle Korniltseva: Iti, kui inimene loobub mingi aja pärast lepingu sõlmimist, kas on mingi 

aeg, millal on nö tasuta loobumine? 

Iti-Jantra Metsamaa: Koostöös lasteaiaga töötame lepingu projekti välja, kus on see kirjas. 

Melle Korniltseva: Kas toiduraha on nädala või päevapõhine? Kirja saab panna nädalad, kuid 

võib-olla lapsevanemal vahetustega töö ja saab osa aega last kodus hoida. Kui detailseks 

plaanite minna? 

Iti-Jantra Metsamaa: See on rohkem tööd meile ja lasteaiale. Nädala lõikes on 

miinimumtäpsus.  

Anne Tikoft: Praegu nädala kaupa, polnud ülesandepüstitust. Päevade kaupa, peaks tegema 

uue küsitluse ja märtsi lõpuks ei jõua. Ka vanemad ise ei tea täpselt, uutele vanematele 

jooksvalt küsime ja saadame meeldetuletusi. Pigem nädalatäpsus, siis vanem toobki lapse terve 

nädal aeda.  

Melle Korniltseva: Kui tuleb juurde lapsi, siis saab jooksvalt lepingu sõlmida. Kas valmisolek 

lasteaial olemas? Neid vanemaid ei tohiks väga palju olla, nt kui saavad hooajatöö vms. 

Iti-Jantra Metsamaa: Jah. 

Melle Korniltseva: Kas kellelgi on toiduraha osas ettepanekuid? Mis hääletusele paneme-

1.50; 1,75 või 2€? 

Kristina Ots: Palju praegu kirja on pannud? 

Melle Korniltseva: Juulis on nädalate lõikes viimase seisuga Kannikese lasteaiast kirja 

pandud laste arv: 

01.07-02.07 05.07-09.07 12.07-16.07 19.07-23.07 26.07-30.07 

69 64 59 60 61 

 

Muudest lasteaedadest Erra 3, Marjake 1, Sonda 1, puudub info nädalate kaupa. 

Hääletati: kas kinnitada suvise valverühma toidukulu päevamaksumuseks 1,75€ või 2€? 

1,75€ poolt 3 hoolekogu liiget, 2€ poolt 7 hoolekogu liiget. 

 

Otsustati: Juulis 2021 valverühmas käiva lapse toidukulu päevamaksumus on 2€. 
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4. Lüganuse valla haridusvõrgu korrastamise otsuse eelnõu ja seletuskirja arutelu. 

Hoolekogudele saadeti 26.02.2021 laiali  Lüganuse valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu 

ja seletuskiri. Avalik arutelu toimus 03.03.2021 ja lasteaia ning valla kohtumine 02.03.2021. Mõlemast 

kohtumisest võtsid osa mitmed lasteaia hoolekogu liikmed.  

Iti-Jantra Metsamaa: vald on haridusvõrgu korrastamisega jõudnud eelnõu ja seletuskirjani, mis 

veel ei tähenda lõplikku otsust. Praegu ongi kaasamisprotsess, kõik ettepanekud saavad 

koolipidaja poolt läbi vaadatud ja kirja pannakse ka seletuskirja, miks mingi ettepanek võetakse 

arvesse ja miks ei võeta. Eesmärk pole rahaline kokkuhoid, vaid hariduse kvaliteedi parandamine: 

kvalifitseeritud õpetajad, tugipersonal, parem palk-praegu madalaim palk piirkonnas, taristud 

vajavad uuendamist, asutuste vaheline koostöö praegu pigem konkurents. Analüüs näitab, et meil 

palju hooneid ja inimesi, mis tähendab kvantiteeti. Kvaliteeti raske üleval hoida, sest puudub 

ressurss. Raske leida ka kvalifitseeritud personali ja tugipersonali, nt logopeedi teema. Lõppseis, 

et alates 01.09.2021 on 1 kool eri õppekohtadega, 1 lasteaed eri õppekohtadega ja 1 huvikool. 

Lasteaed Kannikesega ühendatakse teised lasteaiad ja juhtimisstruktuur kohandatakse vastavaks, 

et haldaks ka teisi majasid.  

Melle Korniltseva: Lasteaedade puhul sõnad „rühmi komplekteerida“, „täituvus tagatud“, kuid 

praegu alushariduse korral on siiski seisukoht, et seda pakutaks kodu lähedal. Laste sündide arv 

kuskil 50 ringis, mis tähendab, et 50 last 5 lasteaia peale. Tekib rühmades alatäituvus. Ka praegu 

on keskmine 15 last rühmas.  

Risto Lindeberg: Täpsustan, et olemasolevad lähevad eest ja juurde lapsi sünnib ca 50 aastas.  

Melle Korniltseva: Mis mina paneks juurde, et seletuskirjas ei ole tugispetsialistidena kirjas 

sotsiaalpedagoog ja eripedagoog. Ka erialaspetsialistid öelnud, et nende tööd peaks alustama 

lasteaias.  

Anne Tikoft: 1 juht jääb, edasine struktuur lahtine. Ühe juriidilise kehana saaksime 

tugispetsialiste jagada, meil on vedanud, et meil on logopeed, Sondas ja Erras on logopeed, 

Maidlas ja Püssis ei ole. Lasteaedade puhul pigem oma kogemusest näen, et vaja tugiisikuid, et 

oleks lisa kätepaar ja silmapaar. Psühholoog, eripedagoog rohkem koolide teema. Oluline, et oleks 

materiaalne baas. 

Iti-Jantra Metsamaa: meil oleks ühte ülevaade ja ühtne alushariduse andmise võimalus vallas. 

Me ei saa rühmade komplekteerimisel panna piiri ette, et mis on miinimum laste arv rühmas. Vald 

soovib, et lasteaiad säiliks praeguses asukohas. Laheneks ka valverühma teema, erisused lasteaia 

personali lepingutes, mis lõhestab ühist eesmärki tagada lastele parimat haridust. 

Melle Korniltseva: Küsiks üle, et igasugune lasteaia/kooli kinnipanek on valla otsus, mitte 

direktori otsus? 

Iti-Jantra Metsamaa: Jah 

Risto Lindeberg: see küsimus tekkis ka avalikul arutelul, et haridusasutuse juht ei saa midagi 

kinni panna, sellised otsused teeb ainult vald. 

Rashid Suyumkulov: Kas vaatame hoolekogu raames ainult lasteaia poolt eelnõu ja seletuskirja 

või võime teha ettepanekuid üldiselt? 

Iti-Jantra Metsamaa: Alati oodatud ettepanekud ka suuremas pildis, kuid kuna oleme lasteaia 

hoolekogu, võiks sellepõhiselt anda hinnangu. 

Melle Korniltseva: Valla dokumendiregistris on KIK ettepanek, kus on samuti tehtud ettepanek 

vene elanikkonda muretsema panev asi, et mitte liita praegu Vene Kooli, jätta 2 kooli. Meil on nii 

eesti kui vene rühm, kuidas lapsed reeglina jagunevad kahe kooli vahel? 

Anne Tikoft: Kui lapsed 4a eesti rühmas, siis 98% lähevad Eesti kooli. Mõni vanem otsustab 

Vene kooli kasuks. Vene rühmade korral reeglina Vene kooli. On ka muid praktikaid, kus alguses 

lähevad Eesti kooli, kuid lapsel keeruline ja minnakse üle Vene kooli. Võivad minna ka muudesse 

valla koolidesse, otsest statistikat me selle kohta ei tee, otsuse teeb lapsevanem. Üldjoontes vene 

rühm Vene kooli, eesti rühm Eesti kooli. 
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Risto Lindeberg: Ettepanekuid võiks teha siiski lasteaia osas. Koolide korral tehakse ettepanekud 

enamasti koolide osas. Täpsustan, et KIK poolt tuli pöördumine, kuid ei nimetaks seda 

ettepanekuks, neile tundub, et see on mõistlik, et praegu mitte ühendada kahte kooli.  

Melle Korniltseva: Keelekümblusrühmadele peaks rohkem rõhku panema, kuid see juba 

haridusreformi edasises etapis lahendatav. 

Anne Tikoft: Meie rühmadel, lasteaias ja vanematel ei muutu midagi, toimetame edasi. 

Loodetavasti saame juurde tugispetsialiste.   

Melle Korniltseva: Miks Erra puhul maksumus välja toodud, kui näiteks Marjakese puhul ei ole, 

kuigi seal kõrgeim vallas? 

Iti-Jantra Metsamaa: Marjakeses annaks veel rühmad ümber komplekteerida ja õppekoha 

maksumust alandada. Erras ei anna selliseid muudatusi väga teha. Olen toonud välja 

hetkeolukorrast lähtuvalt asjaolusid.  

Melle Korniltseva: 15.03.2021 kell 17:30 toimub järgmine avalik arutelu. Põhjendatud 

ettepanekuid võib teha igaüks kuni 19.03.2021. 

Kas on kellelgi mõtteid/ettepanekuid? 

Rashid Suyumkulov: ei ole lasteaia osas. 

Daisi Käger: Mulle idee meeldib, saab lasteaed vahendeid ja tugipersonali juurde. 

Jelena Paap: Ei ole, meie lasteaial muudatusi pole. 

Risto Lindeberg: Lisaks juurde, et kui otsus vastu võetakse, siis uue võimaliku juhtimisstruktuuri 

väljatöötamisel oleks kaasatud ka lasteaed. 

Melle Korniltseva: täpsustan ka Risto juttu, et arutelul öeldi, et ka hoolekogu võetakse töögruppi.  

Kristina Ots: Ei ole. 

Ljudmila Lazonena: Ei ole 

Anna Nekipelova: lasteaia osas ei ole. Saan aru, et pole mõtet hoida lasteaeda, kui pole lapsi. 

Melle Korniltseva: Õnneks see tulevikumuusika, praegu lasteaia osas on isegi Sondas 15 last, kui 

võtta arvesse, et liitrühmas võib olla maksimum 18. 

Ada Ravoit: Meid lõpugrupina väga see ei puuduta, meid huvitab kooli osa. 

Risto Lindeberg: Teine lugemine on 30.03.  

Anne Tikoft: Ei ole, praegu palju hirme ja ideid. 

Risto Lindeberg: Oluline dokumentide ühtlustamine, et kõik ühte jalga käiks. 

Melle Korniltseva: Kuidas plaanitakse hoolekogusid tulevikustruktuuris? 

Iti-Jantra Metsamaa: veel kindlat ei ole, vaatame, mis kõige mõistlikum tundub. Lähtume sellest, 

mida olukord nõuab.  

Risto Lindeberg: Näiteid Eestist teisigi. Tasub ka nendelt küsida. Toetab ka Haridusministeerium. 

Melle Korniltseva: Kus nii lasteaiad liidetud? 

Iti-Jantra Metsamaa: Põltsamaal sarnane reform. Neil info üleval. Hakkavad ka 01.09.2021 ellu 

viima, detsembris otsus vastu võetud. 

Risto Lindeberg: Ka Jõhvi 1 asutus ja kolm maja. Tasub ka sealt uurida. 

Melle Korniltseva: Kui nüüd vastu võetakse, siis põhidokumendid, nt põhimäärus peaks ju valmis 

olema enne õppeaasta algust? 

Risto Lindeberg: Tegelikult nii struktuur kui ka dokumendid isegi mai lõpuks, sest siin ka 

erinevad etteteatamisajad jne. Kõik läheb nüüd samas tempos edasi.  

Daisi Käger: Kuidas struktuuri ja juhtimisega- kas tehakse nullist konkursid või mängitakse 

olemasolevad personaliressursid ümber? 

Iti-Jantra Metsamaa: Oleneb olukorrast, kui näeme, et olemas, siis kasutame ära. Sama ressurssi 

on ikka vaja lasteaia puhul, suurem osa töötajatest jääb. Lasteaedade süsteemis muutub ainult 

juhtimine. Sondas ja Erras kaob kohusetäitja ära, Marjakeses direktori koht. Kui nüüd asi paika 

saab, siis on näha, kas ja kuidas saab samu inimesi kasutada. Õpetajaid ikka samamoodi vaja.  

Melle Korniltseva: kokkuvõte-hoolekogu poolt läheb välja, et edaspidises etapis osaleks 

töögrupis ka hoolekogu. 

 

5. Jooksvad küsimused 



6 
 

5.1. Anne Tikoft: Hanked jäävad kõik alla lihthanke piirmäära. Vaja hoolekogust esindajaid. 

Komisjonis praegu on lasteaia juhtkond, remondimees, sekretär. Töödest on meil  keldri 

ventilatsioon, kõnniteed, internetiühendus. Järgmine nädal sooviksime hakata pihta. 

Jooksvas remondis püstakute trepid, pesuköögi  ja köögi trepp. Kes soovivad olla 

hoolekogust komisjonis? 

Melle Korniltseva: Kas praegu kõik elektroonselt? 

Anne Tikoft: Jah. 

Melle Korniltseva: Kas arvulist piirangut on? 

Anne Tikoft: ei. 

 

Kokkuvõte: Osalevad hoolekogu poolt Melle Korniltseva, Risto Lindeberg, Daisi 

Käger 

 

5.2. Anne Tikoft: Kriisikomisjoni soovitus, et vanemad ei käi majas. Jätkuvalt probleeme, et 

vanemad ei kanna siseruumides maske. Lubab külma, on raske. Palusin erisust 

sõimerühmadele. Osad rühmad lahendanud telefoni teel lapse üleandmise. Praegu palju 

haiguslehti, meie prioriteet on maja töös hoida. 06.03.2021 hakatakse vaktsineerima 

personali (11 inimest). Ei lähe, kes põdenud koroonat või kes on muus haigustunnustega. 

Daisi Käger: Kas valmisolekut on vaktsineerida? 

Anne Tikoft: Pigem ei soovita- meedia mõju. Kardetakse kõrvalmõjusid. 

Daisi Käger: Kas ei aitaks Ravimiameti infotunnid? Ehk aitab see hirme maandada? 

Anne Tikoft: ei oska öelda, kas see aitab. Enamus kardavad, et liiga vara.  

 

Kokkuvõte: Vanemad majja ei tule. 

 

Lisa 1. Kiviõli lasteaed Kannike 2020/2021 hoolekogu töökava 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 

Melle Korniltseva     Melle Korniltseva 
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Lisa 1. 

Kiviõli lasteaed Kannike 2020/2021 hoolekogu töökava 

Vastavalt 25.06.2014 Kiviõli linnavalitsuse poolt kinnitatud „Kiviõli lasteaed kannike hoolekogu 

põhimäärus“ (edaspidi põhimäärus)  §4 lg 3 koostatud hoolekogu poolt õppeaastaks 2020/2021 

hoolekogu töökava: 

1. 01.09.2021 keelekümblusrühma või vene keelse rühma avamise arutelu ja ettepanek 

lasteaiale ja vallavalitsusele – tähtaeg juuni 2021 

2. 01.09.2021 sõimerühmade avamise arutelu (kas jätkata kaks vene keelset ja üks eesti 

keelne või kaks eesti keelset ja üks vene keelne rühm ja ettepanek lasteaiale ja 

vallavalitsusele -tähtaeg juuni 2021 

3. Arengukava koostamine (põhimääruse §4 lg 1 p 10) – tähtaeg sõltub haridusreformi 

tulemusest, planeeritud mai 2021 

4. Sisehindamise aruande kooskõlastamine (põhimääruse §4 lg 1 p 12) – 31.03.2021 

5. Lasteaia õppekava ülevaatamine (põhimääruse §4 lg 1 p 11) – pärast alushariduse seaduse 

uuendamist 

6. Juulikuine valverühm  

7. Õigusaktide (lasteaia kodukord, hoolekogu põhimäärus jm) ülevaatamine ja vajadusel 

muutmine- sõltub haridusreformi tulemustest 

8. Ühe eesti rühma õpetaja ametikoha täitmiseks konkursist osalemine mais 2021 

9. Remondikava ja e-lasteaia elluviimise kava aruteludes osalemine vastavalt eelarvele  

10. Laupäevak: õuevahendite värvimine ja muud vajalikud tööd lasteaias-tähtaeg: mai 2021 

Рабочая программа попечительского совета детского сада Kannike на 2020/2021 год 

Согласно утвержденного устава от 25.06.2014 „Kiviõli lasteaed kannike hoolekogu 

põhimäärus» (статья четвёртая, часть третья, далее устав) рабочая программа 

попечительского совета детского сада Kannike на 2020/2021 год: 

1. Обсуждение открытия с 01.09.2021 группы языкового погружения или 

русскоязычной группы. Предложения детскому саду и волостному управлению – 

срок июнь 2021. 

2. Обсуждение открытия с 01.09.2021 ясельной группы (продолжить с двумя 

русскоязычными и одной эстоноязычной или две эстоноязычные и одна 

русскоязычная). Предложения детскому саду и волостному управлению – срок июнь 

2021. 

3. Составления программы развития (устав §4 lg 1 p 10) – срок зависит от результатов 

реформы образования, запланировано на май 2021 

4. Согласование отчета внутреннего оценивания (устав §4 lg 1 p 12) – 31.03.2021 

5. Пересмотр учебной программы детского сада (устав §4 lg 1 p 11 – после изменения 

закона о дошкольном образовании 

6. Дежурная группа в июле  

7. Пересмотр правовых актов (устав детского сада, распорядок детского сада и т.д) и 

при необходимости внесение изменений – зависит от результатов реформы 

образования 

8. Участие в конкурсе на учителя в мае 2021. 

9. Участие в обсуждениях программ ремонта и осуществления e-lasteaed согласно 

бюджету.  

10. Субботник: покраска уличного инвентаря и другие необходимые работы – май 2021. 


