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VMK lasteaia kohtade suurendamise kooskõlastamine 2019/2020 õppeaastaks

VMK direktor Heli Rannik saatis e-posti teel 14.08.2019 hoolekogule
kooskõlastamiseks Vääna Mõisakooli lasteaias kohtade suurendamise ettepaneku
2019/2020 õppeaastaks.

Ettepaneku arutelu
Mõmmide rühma õpetaja Piret Meltsas:
Hetkel on Mõmmide rühma nimekirjas 16last 18st. Põhjus on seadusest tulenevast
õigusest vähendada laste arvu tavarühmas kahe võrra erivajadusega lapse ja teiste
laste vajaduste jms rahuldamiseks.
Mõmmide rühmas on üks paberiga laps ja kasutasime eelmisel õppeaastal seda
õigust. Tema erivajaduse paberid on hetkel uuele hindamisele esitatud ja otsus tuleb
ema sõnul ca septembri lõpuks.
2018/2019 õppeaastal oleme tegelenud ka teise lapsega, kelle vanemaga jõudsime
kevadeks kokkuleppele, et ta on nõus pöörduma vajalikesse kohtadesse erivajaduse
hindamiseks. Kuivõrd asjaajamised erivajaduse tunnistamiseks on aeganõudvad, siis
eeldatavasti kevadeks 2020 peaks selguma, kas lapsel tunnistatakse erivajadus ning
kas määratakse tugiisik.
Eelmisel aastal oli tõesti palju puudumisi, üks põhjus on kindlasti see, et rühmas
valdavalt väiksemad lapsed, kes ongi tihti esimesel aastal rohkem haiged. Nende
hulgas ka kaks väikest tüdrukut, kes erinevatel põhjustel palju puudusid, kuid nüüd
igapäevaselt kohal käies, vajavad meie poolset eritähelepanu ja toetamist lisaks.
Hea pool on, et laste arvu suurendades on võimalik, et vald võtab meie rühma lisaks
ühe väikese (oktoobris 2019 kolme aastaseks saava) tüdruku, kelle vanem vend
kevadkuudel meile koha sai ja kelle ema selle teise koha lisaks saamiseks kõigi
osapoolte juures mitmeid kordi soovi on avaldanud.
Niisiis, üldkokkuvõttes, minu seisukoht on, et kuni laste arv ei tõuse üle 18-ne, siis on
võimalik igapäevase eluga hakkama saada, arvestades siis erivajadustega (kaks last)
ja teisi lisa toetust vajavaid lapsi (kaks last) kõigi teiste hulgas (neist kaks last
koolieelikud), kellest omakorda 6 last oleks uued kolmeaastased.
Eks paistab ka, et kui väikeste arv on veelgi suurem võrreldes eelmise aastaga, milline
on siis puudutud päevade keskmine aasta lõpus.

VMK hoolekogu esinaine Julika Leppik:
Lisaks ootan mina, et vald oleks ka VMK erivajadustega laste suhtes lahenduste
leidmise osas veelgi proaktiivsem, kui meie tuleme neile vastu lisakohtade
võimaldamisel. Selleks omakorda on väga oluline, et kõik vajalik ja reaalne info jõuaks
lasteaiaõpetajatelt korduvalt ja korduvalt VMK juhtkonnani, kes seda omakorda
vallesindajateni edastada saaks.
Arvestades eelmist kahte aastat ja olles lasteaias käiva lapse ema, siis on
ebanormaalne olukord, kus erivajadustega laste integreerimine tavalasteaeda
halvendab ja pidurdab kõigi ülejäänud laste olukorra, sest õpetajatel pole füüsiliselt
millegi muuga võimalik tegeleda, kui vaid erivajadustega lastega. Seega ootan nii VMK
juhtkonnalt kui vallaesindajatelt tulevikus sarnaste olukordade tekkimisel kiiremaid
lahendusi, et tagada teiste laste heaolu ja areng.
Koolijuht Heli Rannik:
Siinjuures tahaks veel öelda, et vallale ei saa me küll ühtegi etteheidet teha. Nendega
on koostöö olnud väga hea ja võimalusel on meid alati toetatud. Ka tugiisik on puudega
lapsel olemas.
Nagu Piret mainis, siis kinnitan, et erivajadustega laste arv on kasvutrendis (kõikjal, ka
koolides) ning juba mõnda aega oleme haridusjuhtide koosolekutel arutanud
võimalust, et loodaks erivajadustega laste rühmad, kuid senini on see protsess olnud
üsna vaevaline. Nimelt on lapsevanemal õigus taotleda lasteaiakohta oma
kodulähedasse lasteaeda ja nii ongi iga lasteaed oma probleemiga üksi. Taoline
lähenemine oleks võimalik vaid lasteaedades, mis asuvad suuremates keskustes.
Lastevanematele, kes elavad Vääna läheduses, on üsna keeruline pakkuda
lasteaiakohta valla teises otsas. Seega lahenduse leidmine ei ole siin lihtne.
Samuti on kaasava hariduse põhimõtted laienenud ka lasteaedadesse. Vahe vaid
selles, et koolis on need põhimõtted kohustuslikud, lasteaedades aga sõltub see valla
võimalustest. Kuid nagu me teame, siis ressurss on alati piiratud mahuga sisend.
Tegelikkuses ei ole Harku vallas enam lasteaiakohtade puudust. Kõik soovijad saavad
koha, kuid nüüd on meil juba struktuurne kohtade puudus - seal, kus on vabad kohad,
pole lapsi ja seal, kus on lapsed, pole kohti. Vääna lasteaed on aga kõige väiksem
ning samas väga hea lasteaed, seetõttu ei olegi meie kandi lapsevanemad nõus oma
last mõnda teise lasteaeda panema. Selle eest tahaks eraldi tänada meie kõiki lasteaia
töötajaid suurepärase ja pühendunud töö eest.
Pikemas perspektiivis on arutatud võimalust rajada Vääna-Jõesuusse lasteaed. Kui
see peaks teoks saama, siis loodetavasti ei teki enam vajadust ühelgi valla lasteaial
lasteaiakohtade arvu suurendamise järele.

Hoolekogu esinaine Julika Lepik kogus kõnealuse otsuse kooskõlastuseks hoolekogu
liikmete nõusolekud.
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