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Koht: Aseri Kool ( Kooli 2)
Algus: 17.00
Lõpp: 19.40
Juhatas: Tatjana Vallaste
Protokollis: Elle Türkel
Osalesid: E. Valving, K. Vodja, T. Tambik, A. Osko, L. Saar, J. Laos, M. mälk, R.
Heinmets, I. Savinits, G. Lonskaja, L. Polluks, Elle Türkel
Puudusid: R. Sepik, T. Uibu, A. Koplik, R. Tetto.

Päevakord:
1. Viru- Nigula valla lasteaia Kelluke hetkeseis: majandus,
arengueesmärgid, õppekasvatustöö.
2. Eelarve
3. Info

1. Viru- Nigula valla lasteaia Kelluke hetkeseis: majandus,
arengueesmärgid, õppekasvatustöö.
1. Direktor Tatjana Vallaste luges ette Kellukese lasteaia majandusaasta
kokkuvõtte.
Küsimused:
Küsimus sportimisvõimaluste kohta
1. Jalgpalli treening Kiviõli linnas, lapsevanemad transpordivad lapsi ise.
Kas jalgpalli trenn võiks toimuda ka Aseri Vabaajakeskuses. Aseri
lasteaiast käib jalgpalli mängimas 5 last ja kui see toimuks Aseris, käiks
ehk rohkem lapsi

Otsustati:
1. Rääkida spordijuht Ainar Sepnikuga, Aseri Vabaajakeskuse ruumide
kasutamise osas.
Ettepanek:
1. Kunda lasteaia parkla ja õuealavalgustus vajab täiendamist , lisada
probleem arengukavasse.
Küsimus osalemise kohta üleriigilistes projektide
Kas kõik lasteaiad osalevad?
Otsustati
1. Liita Kiusamisest vaba lasteaia projektiga ka Aseri lasteaed.
2. Õuesõppe vahendid muretseda ka Viru- Nigulasse ja Aserisse
(peenrakastid, kompostikastid, tööriistad)

2.Viru- Nigula valla lasteaia Kellukese 2020 aasta eelarve.

Eelarvet tutvustas direktor Tatjana Vallaste.
1.Eelarve on tekkepõhine – antud on põhinumbrid
Tööjõukulu 830 tuhat
Õpetajate töötasu 1184.- ja magister 1315.Õpetaja abide töötasu 630.Majanduskulu 100569.Kindlasti on vaja täita kohustused
Hoonete majandamiskulu
Telefon internet
Pesupesemine ja muud lepingulised kohustused
Siis jääb kõige muu jaoks – õpetajate koolitus, õppevahendid, bürootarbed,
üritused, sõidukulu

See on ka arvestatud eelarvesse, kuid kokkuhoid võimaldab teha rohkem
koolitusi, osta õppevahendeid jne
3.Kuna oleme nüüd liidetud ja korraldame ühisüritusi erinevates majades, siis
sellega kaasneb ka sõidukulu. Küsime teie arvamust – kas peaks sõitma ja
korraldama ühiseid üritusi rohkem või kasutada seda raha ekskurssioonide ja
väljasõitude jaoks.
Ettepanekud.
1. Võiksid jääda paar traditsioonilist ühisüritust, kus osalevad kõik
2. Õppetöö läbiviimise eesmärgil võiks toimuda väljasõite ka mujale.
4. Kunda ühe rühmaruumi renoveerimine kasutatavaks rühmaks ja
muusikaklassi remont Aseris – hetkel neid ressursse ei ole, kuid lisaeelarvega
on lootust. Vallas paljud projektid pooleli ja vajavad rahastamist.
5.Logopeed
Detsembris toimus koolivalmiduse väljaselgitamine Kunda logopeedi ja Aseri
eripedagoogi osavõtul. Eesmärk oli selgitada kas keegi vajab koolipikendust, kas
nooremad võiksid kooli minna, kas eesti või vene osakonda, selgitati ka
logopeedi vajadus.
See oli vestlusring ja tagasiside õpetajatele abiks.
Ettepanekud:
1. Kutsuda logopeed, kes vaatab kord aastas lapsed üle ja nõustab
õpetajaid ja lapsevanemaid.
2. Lapsevanemad on nõus ka ise panustama materiaalselt, logopeedi visiiti
toetama

6.Muu info
1. Kas toitlustajaga koostöö toimib. Arved lapsevanematele viibivad,
toitu vahetatakse – allergiliste laste vanema ei tea tihti, mis toit on
(menüüs tehakse muudatusi).
Ettepanekud:
1. Läbi viia koosolek toitlustajaga.

2. Aseri lasteaia peasissekäigu uks sulgeda päeval 9.00-15.00.
3. Osaleda Teeme ära projektis iga majaga. Mõelda välja tööd, mida
teha.
4. Facebookis info selgemaks ja rohkem, seoses sellega jagada
tööülesandeid õpetajatele.
5. Arenguvestluse võimalikkusest lapsevanemate teavitamine.
(nimekirjad välja). Aseris kevadel 2020.
6. Direktori uksele silt ja vastuvõtu ajad.
7. Koostöö rajaleidjaga lapsevanemate nõustamiseks.
8. Tugisüsteemide ja tugiisiku vajadus Aseris ja Kundas.
9. Aseris- õpetajad peaksid lapsevanemale teatama, kui rühmas on
täid või nakkushaiguste levik.
10. Nakkustest teavitada vanemaid ELIISI kaudu.
11.ELIISis analüüsi kohustus ja päeva analüüsid.
12.ELIISis avalikus analüüsis lapse nimesid ei tohi kasutada. Aseris.
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