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Koosolekut juhatas: Sten Aus (hoolekogu esimees); Ly Aas (direktor) 
Protokollis: Reili Valvas (Nukid) 
 
Koosolekust võtsid osa: Sten Aus (Pardipojad), Kaarel Svätski (Lotte), Eha Agu (Jänkupere), 
Helerin Koppel (Mesilinnud), Maris Sirp (Liblikad), Helen Hendrikson (Lepatriinud), Pirgit 
Adamson (Mummud), Stella Narusson (Terakesed), Kersti Paapsi (Vesiroosid); Diana 
Raudsepp (Sipsikud), Reili Valvas (Nukid), Eve Vilson (Õpetajate esindaja), Moonika Kuningas 
(Piilud) 
 
Puudusid: Evelin Peets (Õnneseened), Karmen Lumik (Pesamunad) 
 
 
Päevakord: 
 
 

1. Laste toidu päevaraha tasu tõstmine 
 
Seoses hoolekogu koosolekul (2022-02-22) toimunud aruteluga ja toidurahade 
tutvustamisega teeme ettepaneku tõsta toiduraha summani 1.90€/päev. Ettepanek jätkata 
aia- ja sõimerühmades samasuguse hinnastamisega. 
 

2. Laste arvude kinnitamine 2022/2023 õppeaastaks  
 

• Jänkupere - sobitusrühm 18 last 
• Piilud - aiarühm -  20 last 
• Mesilinnud - aiarühm - 20 last 
• Liblikad - sobitusrühm - 14 last 
• Lotte - sobitusrühm - 18 last 
• Vesiroosid - liitrühm - 18 last 
• Pesamunad - sõimerühm - 16 last 
• Terakesed - aiarühm - 20 last 
• Lepatriinud - aiarühm - 20 last 
• Õnneseened - sobitusrühm - 20 last 
• Sipsikud - aiarühm - 20 last 
• Pardipojad - sõimerühm - 14 last 
• Nukid - sobitusrühm - 18 last 
• Mummud - sõimerühm - 14 last 
            Kokku 250 last. 
 
 
 
 
 



3. Küsimused ja vastused 
 
Lapsevanem küsis:  
 
Nimelt on Õnneseente rühm märgitud sobitusrühmaks. Kas nad on seda varasemalt ka 
olnud? Lugesin koolieelse lasteasutuse seadusest, et - (7.3) sobitusrühmas on laste suurim 
lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega 
laps täidab kolm kohta. 
Hetkel on märgitud, et laste arv on jätkuvalt 20 (ehk siis eeldan, et varasemalt pole seda 
rühma sobitusrühmana arvestatud). Kas see tähendab seda, et rühma määratakse veel üks 
õpetaja/abiõpetaja lisaks? Vaatan, et teises sobitusrühmades on 20 lapse asemel 18, kas 
neil on ka lisaks abiõpetaja/õpetaja määratud vastavalt erivajadustega laste arvu silmas 
pidades?  
Punktis 6.6 on välja toodud, et erivajadustega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu 
vanema kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni otsuse alusel. Kui pole nõustamiskomisjoni 
otsust, kas siis last ei määratleta erivajadusega lapseks? 
Punktis 14.2 on öeldud, et erivajadustega lastele luuakse tingimused kasvamiseks 
sobitusrühmades koos teiste lastega. Mida need tingimused tähendavad? Kas õpetajatel 
peavad olema eripedagoogilised teadmised? 
 
Direktor Ly Aas vastas: 
 
Tõepoolest on Õnneseente rühm  selle õppeaasta keskelt (vahetult enne jõule) sobitusrühm. 
Sobitusrühma komplekteerimisel tuleb tõesti arvestada üks erivajadusega laps täidab kolm 
kohta. Keeruliseks läheb asi siis,  kui laps saab lasteaia perioodil nõustamiskomisjoni 
soovituse sobitusrühma ja lapsevanem soovib jätkata Piilupesas. 
Sobitusrühm on kõige tavalisem erivajadustega lapsele mõeldud rühm. Tavaliselt on sellisel 
puhul komisjoni soovitus, kas vähem arv lapsi rühmas või lasteaed osutab rohkem 
tugispetsialistide teenust lapsele. 
Õnneseente rühmas ongi nii, et antud laps saab tavapärasest rohkem  logopeedi ja 
eripedagoogi teenust. Koostöös lapse vanematega otsustasime, et laps jätkab meie majas ja 
samas rühmas, sest rühma kooslus on rahulik ning sõprussuhted väga head 
 
 

4. Hääletus: 
 
Hääletuses osales 13 hoolekogu liiget, kes kõik olid päevakorra punktidega nõus. Vastuhääli 
ei olnud. 
 
 

5. Otsused: 
 

• Toiduraha päevatasu tõuseb 1.90 euroni alates 1.september 2022; 
• Kinnitati 2022/2023 õppeaasta rühmade arv (kokku 250 last) 
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