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Päevakord:
1. Kooskõlastuse andmine Kabala Lasteaed-Põhikooli aiarühmade
kollektiivpuhkuste plaanile (suvi 2021)
Kübe Rahkema: Direktor edastas hoolekogule tutvumiseks faili 2021.aasta suveks
planeeritavate Rapla valla lasteaedade kollektiivpuhkuste kuupäevadega.
Kabalas saab olema, nagu igal aastal juuni lõpus ja augusti alguses- valverühm. Siis
tavaliselt ka lapsi vähem. Lipal ja Purkus on puhkus pikem, sest seal puudub
valverühma võimalus- soovi korral saab lapsi tuua siis Kabalasse.
KELS-i § 19 lõige 1 ütleb, et „Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise
otsustab valla- või linnavalitsus hoolekogu ettepanekul.“ Direktor soovib hoolekogu
seisukohta antud küsimuses ettepanekuna, mille ta edastab vallavalitsusele.
Palun andke teada, kas olete kollektiivpuhkuste plaaniga nõus või mitte?
Ave Leht: Minul tekitab küsimusi Purku ja Lipa rühma puhkuse lõpp. Nimelt antud
korralduse kava kohaselt on rühmade kollektiivpuhkuse lõpp 03.08.21, so teisipäev.
Miks ei ole ka nendes rühmades lõpp 30.07.2 või siis 06.08.21 (ehk reede)? Tean ise
lapsevanemana, et see võib tekitada lapsevanemates raskusi oma puhkusi sättides. Ehk
niigi suvepuhkusi kattes peab siis sellise korralduse kohaselt leidma vanemad veel 5
päeva puhkuse jaoks (nädalavahetus tuleb ju enamasti töökohtades samuti puhkuseks
võtta). Vaatan, et selle kava kohaselt on paaris Rapla valla rühmas veel selline lõpp.
Mind aga huvitabki, et mis selle põhjendus on?
Margo Hussar: Peamiseks põhjuseks on matemaatika õpetajate puhkuse pikkus, mis
on 42 päeva. Riigipühad ei lähe sisse. Arvan, et lähtutud on ikka sellest, et
lapsevanemad saaks võimalikult vara lapsed rühma tuua- aga miinimumaeg on ikkagi
õpetaja õigus põhipuhkusele. Selleks ei saa lapsi rühma võtta varem, kui 4. augustil ja
miks hoida rühma kauem kinni, kui kõik on juba tööl tagasi oma puhkustelt.

Assistendid ja abid puhkavad vähem. Tulevad ka varem puhkuselt välja, kuid nende
töö on siis korrastada rühmaruumid. Mina mõistan seda nii. Kuna lasteaiad meil muul
ajal puhata ei saa- siis on maksimaalne aeg õpetajatel suvel.
Ave Leht: Tänan selgitamast. Ma sellest saan aru, et on kindel põhipuhkuste päevade
arv ja absoluutselt olen nõus, et see on suvel! Minu näites olnud kuupäevad olid
illustratiivsed, et väljendada puhkuse lõpuks reedet. Ei arvagi ja ei ole ka väljendanud,
et rühmasid peaks kauem kinni hoidma kui tegelikult puhkused on puhatud. Üritan aga
lihtsalt aru saada- siis matemaatikast... Seega küsin, et millal ja kuidas tulevad Kabala
rühma õpetajate 42 päeva? Korralduse kava järgi ei loe seda välja, sellest ka
küsimused. Aga saan aru, et Kabala rühmad lähevad lahti tegelikult erinevatel aegadel
(mitte korralduses toodud 30.07) ja sealt tulebki Kabala õpetajatele 42 päeva? Selles
mõttes, et ma olen nõus kollektiivpuhkuste ja pakutud kuupäevadega. Pakkusin välja
ühe lahenduse probleemile, mis on mind laste ja puhkuste klapitamisel vaevanud.
Tõsi, mind see täna ei puuduta. Lihtsalt kui kellelegi see lastevanematest peaks
mureks olema, siis hoolekogul on ju võimalus elu/olu muuta paremaks/mugavamaks ja
ma ei näe põhjust, miks seda sellisel juhul mitte teha. Sellest ka minu küsimused.
Janne Paasma: Küsiks täpsustamiseks üle, et kas need vanemad, kes ei saa nii kaua
lapsi kodus hoida, saavad ju juulikuu jooksul lapsi ka Raplas asuvatesse
valverühmadesse viia?
Margo Hussar: Vastuseks Avele ja Jannele: Kabala õpetajate puhkus ongi nii
planeeritud meil, et üks rühm läheb varem puhkusele ja teine rühm selle võrra naaseb
hiljem. Sellise aja on kaks rühma Kabalas koos. Õppetööd suvel ei toimu- pigem ongi
valverühm. Ja kõik lapsevanemad, kes vajavad juulis lasteaiakohta- andku mulle teada
ja Raplasse valvelasteaeda need kohad ka planeeritakse. See on õnneks juba paar
aastat nii ka kenasti toiminud.
Otsus: 13 liiget 13st on nõus Kabala Lasteaed-Põhikooli aiarühmade suvise (2021)
kollektiivpuhkuse plaaniga.
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