Hea lapsevanem

18.01.2017

Miks selline muutus töökorraldusel ette võeti:
Lähtudes Eesti lasteombutsmani (õiguskantsler) murest lasteaialaste õppeasutuses viibimise pikkuse
pärast, mis ei tule kasuks laste tervisele, viidi kõikides Harku valla lasteaedades läbi laste kohakasutuse
kellaajaline uuring valla initsiatiivil mais 2016 kaks nädalat ja Tibutares hoolekogu initsiatiivil
täiendavalt 31.okt-9.detsember 2016 (6 nädalat).
Täiskasvanud töötaja tööpäeva pikkus on 8 tundi, algkooli lapsel 4 õppetundi päevas, lasteaialapse
päev, kus ta viibib koos kuni 22 lapsega, kestab keskmiselt 10-12 tundi. Laps vajab kindlasti
kvaliteetaega koos oma vanematega olemiseks ja aega, mil ta saab tegutseda väiksemas seltskonnas.
Ma usun, et oleme valmis kõik sellele probleemile lahendust pakkuma.
Hea on näha seda, et Tibutare lasteaias ükski laps ei viibinud lasteaias 12 tundi (kuue uuritud nädala
osas).
Uuringu teiseks eesmärgiks oli laste kohakasutuse vajaduse uurimine ajavahemikel, hommikuti kell
7.00-7.30 ja õhtuti kell 18.30-19.00.
Uuringust selgus, et hommikuti kella 7.00-7.30 on maksimaalselt 14 last asutuses, keskmiselt 6 last ja õhtuti
kell 18.30-19.00 oli maksimaalselt 6 last terves asutuses, keskmiselt 3 last, kes vajavad lasteaiakohta. Kui
arvestada, et Tibutares on koht 176 lapsele, siis saadud tulemused näitavad, et kohakasutuse vajadus uuritud
kellaaegadel on alla ühe rühma laste arvu.
Tuginedes uuringu tulemustele ja arutelule pedagoogilise personaliga, andis Tibutare lasteaia hoolekogu
nõusoleku avada kellaaegadel 7.00-7.30 ja 18.30-19.00 lasteaias 1 valverühm. Vt hoolekogu koosoleku Vt
hoolekogu otsust protokoll nr 35. Seega lapsele kinnitatud rühma tööaeg on edaspidi (alates 6. veebruar
2017) kell 7.30-18.30.
Arutasime nii õpetajate kui ka hoolekogu liikmetega parimat töökorraldust valverühma jaoks.
Õpetajad pakkusid välja, et valverühma asukohaks saab sel õppeaastal Kiisude rühm, kuna seal oli kõige
rohkem lapsi, kes vajasid lasteaiakohta 7.00-7.30.
15. jaanuaril said kõik vanemad e-posti teel esmase teavituse uuenenud töökorraldusest seoses juba
eelnevalt hoolekogu nõusoleku protokollist saadud infole, et valverühmad tulevad hoolekogu nõusolekul.
Õpetajad kaalusid veelkord korralduslikku poolt ja antud kiri tutvustab uuenenud korraldust. Eelnevaga
muutus see, et vanem siseneb hommikul ja õhtul valverühma Kiisud ikka ja alati Kiisude välisuksest.
Hiljemalt 18.30 sulguvad teiste rühmade välisuksed ja hommikul avab õpetaja need kell 7.30. Selline
lähenemine suurendab õpetaja turvalisust ( ta muidu ei tea, kes võib siseneda mõnest teisest rühma
välisuksest ja mis eesmärgil).
Et õpetajatel oleks turvaline (keegi ei sisene rühmade välisustest, kui õpetaja on üksi majas lisaks
köögipersonalile), siis vanem siseneb lasteaeda Kiisude välisuksest, vahetab lapse riided ja viib maja pika
koridori kaudu riided oma lapse (laste) põhirühma garderoobi. Õpetajaga kokkuleppel võib jätta lapse
välisriided ka valverühma garderoobi (kui vanemal on väga kiire).

Õhtuti vanem taas siseneb Kiisude rühma välisuksest, toob lapse riided lapse põhirühma garderoobist ja koos
lapsega väljutakse Kiisude rühma välisuksest. Rühmaõpetaja sulgeb oma rühma välisuksed töölt lahkudes.
Valverühma uks (Kiisude välisuks) suletakse kell 19.00.
Õpetaja, kes on valverühmas tööl, vahetub rotatsiooni korras. Ühe rühma õpetajad on nädal aega valverühma
õpetajad.
Mis kasu Teie lapsed sellest töökorraldusest saavad?
Antud töökorraldusega tekib igal rühmaõpetajal juurde tööaega 2,5 tundi nädalas (seni selle aja jooksul
osadel lapsed puudusid ja õpetaja läks koju või istusid ilma lasteta või mõne lapsega). Kokkuleppel
õpetajatega hakkavad nad seda tööaega kasutama aktiivsel õppetöö ajal (siis kui ka teine õpetaja tööl)
lastega alagruppides töötamiseks (õppeklassis, õues, saalis), õppekäikudel koos teise õpetajaga lastega
tegelemiseks (turvalisuse suurendamiseks), lastega individuaalseks tööks (eriti oluline koolieelikute
ettevalmistamisel kooliks).
Meie õpetajate tunnustuseks on paljud õpetajad ka praegu osalenud vabast ajast ja tahtest koos teise
õpetajaga õppekäikudel, sest väljaspool oma maja ja territooriumi on iga abikäsi oluline laste turvalisuse
tagamiseks; viinud läbi laste arenguanalüüsi. Seega on see muudatus Teie lastele väga kasulik ja lapse
arengutingimusi toetav.
Lisaks õppekvaliteedi toetusele, annab muudatus võimaluse majanduskulusid optimeerida - 8 rühma asemel
1-s rühmas põlevad tuled neil kellaaegadel.
Eri vanuses laste koosolemine toetab laste sotsiaalsete oskuste arengut. Koolieelse Lasteasutuse Seadus ei
määratle enam vanuserühmi - vaid on rühmad alla 3 aastastele, 3-6 aastastele ja 6-7 aastastele (suurem
tähelepanu kooliks ettevalmistamisele) või siis liitrühm 2-7 vanuses lastele.
Paljudes lasteaedades on sellest lähtuvalt kõik rühmad komplekteeritud antud põhimõttel (kaasa arvatud
mainekates eralasteaedades). Seega meie valverühmas kuni 14 lapselises grupis, on teie lastega kõik hästi.
Ka ei tuleks muret tunda, et lapsed kardaksid teise rühma õpetajat. Meil on palju ühisüritusi, kus lapsed
tegutsevad koos teiste õpetajatega, erinevaid rühmadevahelisi koostööettevõtmisi, ka asendamisel käivad
teised õpetajad. Senine suvine praktika tõi lausa rahulolu-uuringus mõnelt vanemalt ettepaneku, et selline
erirühmade laste koostegutsemine võiks saada praktikaks.
Õpetajate töökoormust vald vähendama ei hakka, töötunnid on kasutuses kahe õpetaja kattuva tööaja
põhimõttel.
Meil on valmisolek alustada uue töökorraldusega (valverühm 7.00-7.30 ja 18.30-19.00) alates veebruarist
2017. Teised Harku valla lasteaiad juba kõik kasutavad valverühma ja probleemid puuduvad. Alustame siis
ikka nädala algusest- seega 6. veebruar 2017.
Kui midagi ei toimi hästi, siis taas arutame koos õpetajatega ja hoolekoguga ning koostöös leiame
lahendused.
Teie lapse heaolu on meile oluline. Koostöös saame luua veelgi paremaid tingimusi laste arenguks!
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