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1. Sobitusrühma moodustamine ja töötamise põhimõtted
Direktor on teinud Märjamaa
Vallavalitsusele ettepaneku

sobitusrühma

moodustamiseks. Vastavalt Märjamaa Vallavalitsuse korraldusele (22.03. 2017) on
alates 01.04. 2017 Varbola lasteaias üks rühm nimetatud sobitusrühmaks.
Arutati sobitusrühmas töötamise põhimõtete üle ja tehti mõningaid täiendusi.
M. Aleksejev: Kas meie vallas on pagulasi?; kas oleme kohustatud võtma need
lapsed, kui tuleb avaldus ja meil kohti on?
R. Lippus vastas: Vallas on küll uusimmigarante, pagulasi pole.
M. Aleksejev: Kas on olemas ka seadus, mis lõpetab sobitusrühma tegevuse?
R. Lippus: Direktoril on lubatud moodustada vastavalt vajadusele sobitusrühm, seega
kui vajadust pole, pole vaja ka sobitusrühmaks ühtegi rühma nimetada.
E. Laaser: Iga õppeaasta alguses vaatame üle ja hindame olukorda, kas on vajalik
moodustada sobitusrühm.
Sobitusrühmas töötamise põhimõtetes tehtud täpsustus:

§ 2 Sobitusrühma vastuvõtmine, koha kasutamine ja väljaarvamise alused
(1) Lapse arvamine sobitusrühma toimub vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud
laste lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korrale või lasteasutuse poolt
kehtestatud sätetele.
1. 1 Võttes aluseks eelneva punkti, hindavad aedkooli õppenõukogu ja hoolekogu igat
juhtumit eraldi ja otsustavad lapse arvamise/väljaarvamise sobitusrühma.
OTSUS: Sobitusrühmas töötamise põhimõtted kinnitati.
2. PEREPÄEV
Arutati ja täpsustati perepäeva tegevused.
E. Laaser: Kirjutasin väiketaotluse Raplamaa Terviseedendusse ja meile eraldati 100
eurot Perepäeva korraldamiseks. Toimus arutelu – raha kulutatakse perepäeva
meenete/kingituste ostmiseks.
E. Laaser: Perepäeval võiks olla karastusjookide degusteerimine.
Hoolekogu liikmete soovitus: võiks olla maitsejookide (kurgi-, apelsiini, piparmündi
jms vesi). Nõustuti ettepanekuga.
3. Konkursi komisjoni moodustamine
Seoses klassiõpetajate ja õppealajuhataja vaba ametikoha konkursi korraldamisega on
vajalik moodustada konkursi komisjon.
Tuli ettepanek moodustada komisjon hoolekogu liikmetest.
R. Lippus: Millal konkurss lõpeb?
E. Laaser: Mai lõpus. Seega peaksime juuni esimesel kahel nädalal korraldama
kandidaatide kohalekutsumise.
R. Lippus: Kui tuleb palju avaldusi, siis võiksime teha meeskonnatöö harjutuse.
Arutati kandidaatide kohalekutsumise kuupäevade ja kellaaja üle. Kuna nii pikalt on
raske aega planeerida ja ei ole veel teada kui palju on konkursil osalejaid, siis direktor
teavitab hoolekogu liikmeid toimuvast. Esialgne kuupäev on 05. juuni, kell 16.00.
4. Päevakorralised teemad
 Toimus arutele - Teeme Ära koristustalgud koos kooli- ja lasteaialastega.
Näiteks metsaistutamise talgud vms.


Ettepanekud sündmuseks Eesti 100 – mida kinkida Eestile 100 sünnipäevaks?
Ajurünnak: lapse isikustamine kohaliku ajalooga; iga lapse toodud puu ära
märgistada; 100 aastat ajalugu Varbola koolis;



Lasteaia hoovis liivaala ümbritsemine palgi ja palgipakkudega Liivakast.
Liivakasti ehitusest oli juttu sügisel. Õpetajad panevad paberile visiooni ja
Kertu kujundab selle joonisena.

Järgmine kokkusaamine perepäeval ja siis 05. mai, kell 16.00

