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Kiviõli linna lasteaed Kannike Hoolekogu 3. koosolek    

Koosoleku aeg ja koht: e-kirja teel 28.03 kuni 01.04.2021 kell 16:00 

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“), Kristina Ots (rühm „Pääsusilm“), Ada Ravoit (rühm „Rukkilill“),  Melle 

Korniltseva (rühm „Karikakar“), Risto Lindeberg (rühm „Meelespea“), Jelena Paap (rühm 

„Piibeleht“), Diana Kušnir (rühm „Roosinupp“). 

Puudusid:  Karina Tjuzen (rühm „Sinilill“), Rashid Suyumkulov (rühm „Nurmenukk), 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.  

Päevakord 

1. Päevakorra kinnitamine 

2. 01.09.2021 3-4 aastastele keelekümblusrühma või vene keelse rühma avamise arutelu ja 

hääletamine. Ettekandja: Anne Tikoft  

3. 01.09.2021 sõimerühmade avamise arutelu ja hääletamine kas jätkata kaks vene keelset ja üks 

eesti keelne või kaks eesti keelset ja üks vene keelne rühm. Ettekandja: Anne Tikoft  

4. Jooksvad küsimused 

 

1. Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine 

Lasteaia direktor ei osale hääletamistel. 

 

Hääletati: kas kinnitada päevakord? 

Poolt 10, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: Päevakord kinnitatud.  

 

2. 01.09.2021 3-4 aastastele keelekümblusrühma või vene keelse rühma avamise arutelu ja 

hääletamine. Ettekandja: Anne Tikoft  

Anne Tikoft: Ajavahemikul 08.03-19.03 viidi Nurmenuku ja Roosinupu sõimerühmade vanemate 

hulgas läbi küsitlus, millisesse rühma nad soovivad oma lapse sügisel 2021 panna, kas eesti rühma, 

vene rühma või keelekümblusrühma (osaline keelekümblus). Küsitluses osales 12 lapsevanemat, 

9 last käib juba sõimedes kohal ja 3 last on tulemas alles lasteaeda. 5 lapsevanemat vastas meili 

teel ja 7 vanemat andis oma soovist teada telefoni teel. 

Eesti rühm - 2 vanemat 

Vene rühm - 1 vanem 

Keelekümblusrühm - 7 vanemat 

Keelekümblusrühm/vene rühm - 2 vanemat - sobib nii vene rühm kui ka keelekümblusrühm 
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Lasteaia juhtkonna poolt teen hoolekogule ettepaneku vastavalt lastevanemate soovile avada 

2021/2022 õppeaastal 3-4.aastaste laste osaline keelekümblusrühm. 

Melle Korniltseva: Mida tähendab osaline keelekümblus ja mis staatuses on praegu Kellukese 

rühm? 

Anne Tikoft: Osaline keelekümblus – rühm komplekteeritakse vene kodukeelega kolme-nelja-

aastastest lastest. Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad rühmas nii vene kui ka eesti keeles. 

Rühmas on õpetajatena kahe keele kandjad. Päeva ühes pooles eestikeelse õpetajaga omandatud 

teadmised-oskused rakendatakse päeva teises pooles venekeelse õpetaja juhitud tegevustes ja teisel 

päeval vastupidi. Järgitakse põhimõtet: üks õpetaja – üks keel. Sihtkeeles õpetav õpetaja valdab 

seda keelt  emakeelena või vähemalt C1 tasemel. Keelekümbluskeskuse poolt on soovitus, et 

õpetaja abi sellises rühmas oleks ka eesti emakeelega, kes samuti toetaks laste keeleõpet. Keele 

omandamine toimub loomulikes elusituatsioonides ja igapäevase tegevuse kaudu (joonistamine, 

laulmine, mängimine jne). Lasteaia erialaspetsialistid toetavad samuti keeleõpet oma tegevustes ja 

suhtlevad lastega eesti keeles. Toetatakse iga lapse oma emakeele väljakujunemist, st, et logopeed 

aitab kõrvaldada lapse emakeele defekte. Vanemad ei pea eesti keelt oskama ega seda lapsele ise 

õpetama. 

Kellukese rühmas rakendatakse samuti  osalist keelekümblust. 

Hääletati: Kas 01.09.2021 avatakse 3-4 aastastele osaline keelekümblusrühm? 

Poolt 10, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: 2021/2022 õppeaastal avatakse 3-4.aastaste laste osaline keelekümblusrühm.  

 

3. 01.09.2021 sõimerühmade avamise arutelu ja hääletamine kas jätkata kaks vene keelset 

ja üks eesti keelne või kaks eesti keelset ja üks vene keelne rühm. Ettekandja: Anne 

Tikoft  

Anne Tikoft: 26.03.2021 seisuga on vanematelt laekunud 34 avaldust sõimerühmadesse koha 

saamiseks. 23 avaldust eesti sõime ja 11 avaldust vene sõime. Sõimedesse jääb praegustest lastest 

käima 9 last eesti sõime ja 8 last vene sõime. 

Kui avada 2021 sügisel kaks eesti sõime ja üks vene sõim, siis saavad koha sõimerühmas kõik 

avalduse esitanud lapsevanemad vastavalt oma soovile. 3 last on praegu vene sõimes nö joone all, 

kes soovivad kohta alles kevad 2022  (sõimedesse saame kokku võtta 16 last), aga alati on neid 

vanemaid, kes loobuvad või lükkavad koha edasi (tulevad hiljem lasteaeda) ning kogemuse põhjal 

saan väita, et see probleemiks ei saa. Täpne nimekiri selgub siis, kui juunis saab kõik vanemad 

läbi helistatud ja nende lasteaeda tuleku soov kinnitatud. 

Lasteaia juhtkonna poolt teen hoolekogule ettepaneku vastavalt lastevanemate soovile avada 

2021/2022 õppeaastal 2 eesti õppekeelega sõimerühma ja 1 vene õppekeelega sõimerühm, et ei 

oleks rohkem sõimedesse järjekordi ja kõik vanemad saaksid meie lasteaias koha, kes on selleks 

soovi avaldanud. 

Hääletati: Kas 01.09.2021 avatakse 2 eesti keelset ja 1 vene keelne sõimerühm? 

Poolt 9, vastu 1, erapooletuid 0 

Otsustati: 01.09.2021 avatakse 2 eesti keelset ja 1 vene keelne sõimerühm. 
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4. Jooksvad küsimused 

Risto Lindeberg: Ettepanek edaspidiseks, et kui tehakse koosolek e-maili teel, siis saadaksid 

kõik hoolekogu liikmed oma tagasiside ka teistele liikmetele, et tekiks arutelud, ülevaade jne. 

Melle Korniltseva: hetkel pole peale minu keegi küsimusi esitanud ja direktor vastas kõigile. 

Ülejäänud on vastanud ainult oma hääletustulemuse, st ei ole tekkinud arutelumomenti. 

Eelnevatest koosolekutest on jäänud olukord, kus lihtsalt vastuseid hääletustulemustele ei soovi 

kõik oma e-posti aadressile, sest see tekitab segadust ja on nö liigne infomüra. Hääletamise 

tulemus protokollitakse ja kõik täidetud hääletusblanketid lähevad koos protokolliga 

vastavalt hoolekogu põhimäärusele lasteaeda arhiveerimiseks. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 

Melle Korniltseva     Melle Korniltseva 


