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Valverühmad Keila lasteaias Vikerkaar

Lugupeetud [

]

Kirjutasite õiguskantslerile, et Keila lasteaia Vikerkaar lapsed ei saa pärast eriolukorra lõppu
käia oma harjumuspärases lasteaiarühmas. Lapsed käivad valverühmas, mis tähendab, et neil on
pidevalt uued õpetajad ja rühmakaaslased. Teie hinnangul tekitab see lastes stressi. Teie
kuueaastane poeg pidi näiteks käima sõimerühmas koos kaheaastase vennaga, kuna
valverühmaks oli sõimerühm. Lasteaia selline töökorraldus on ette nähtud kuni 3. augustini.
Mõistan Teie muret ja pahameelt, ent seadus ei keela lasteaiarühmade ajutist ümberkorraldamist
suvekuudel. Vaatamata sellele tuleb lasteaial valverühmi kokku pannes arvestada, et
ümberkorraldused ei põhjustaks lastele ülemäära ebamugavusi ja järgitud oleksid laste huvid.
Koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) § 10 lõige 1 ja Keila Linnavalitsuse 10.01.2019 määruse
nr 1 „Keila linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ (edaspidi
lasteaia määrus) § 8 lõige 5 sätestavad, et lapsele antakse koht konkreetses koolieelses
lasteasutuses, mitte selle lasteasutuse mõnes kindlas rühmas. Lasteaia määruse § 5 lõike 6
kohaselt kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga rühmade nimekirjad hiljemalt 1. septembriks.
Laste rühmadesse jagamine ei too aga kaasa lisaõigust nõuda kohta konkreetses rühmas (vt
haldusmenetluse seaduse (HMS) § 106 lg 1).
Kui ühes rühmas on koos ühevanused lapsed, on lihtsam korraldada õppetööd. Direktor võib
vajadusel rühmi ümber korraldada ja moodustada ka nn valverühmi. Riigikogu on pidanud
võimalikuks teha lasteaias valverühmi näiteks õhtuti ja hommikuti, kui lapsi on vähem kohal ja
pole otstarbekas hoida kõiki rühmi avatuna (vt KELS muutmise eelnõu seletuskirja, lk 10).
Mõistagi tuleb valverühmade moodustamisel arvestada laste huvidega (vt lastekaitseseaduse § 2,
§ 5 p 3), nagu eespool öeldud. Näiteks tuleb tagada, et eri vanuses lastel oleks võimalik mängida
eakohaseid mänge ning et olenemata vanusest saaksid kõik lapsed personali tähelepanu ja
juhendamist. Samuti on oluline arvesse võtta, et lapsel võib olla keeruline kohaneda rühmas, kus
ei ole talle varasemast tuttavat õpetajat. Turvaliste kiindumussuhete säilimine lasteaia töö
ümberkorraldamisel on lapse heaolu seisukohast määrava tähtsusega.
Keila linn ja lasteaia Vikerkaar direktor selgitasid õiguskantsleri nõunikule, et praegune
valverühmade korraldus on tingitud lõppenud eriolukorrast ja vajadusest anda lasteaia
õpetajatele iga-aastast puhkust. Tõdeti, et kuna selle aasta juulikuus ei õnnestu anda lasteaia
töötajatele kollektiivpuhkust (paljud lapsed käivad ka suvel lasteaias) nii, et ühes linna lasteaias
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tegutseks suverühm (lasteaia määruse § 3 p 1 ja § 4 lg 3), on plaanitud õpetajate puhkused
maikuust augustini. Lasteaia direktor selgitas veel, et valverühmas töötab korraga kolm
täiskasvanut ning need ei vahetu enne, kui üks töötaja läheb puhkusele ja teine naaseb puhkuselt.
Direktori sõnul on püütud teha nii, et igas rühmas oleks tööl vähemalt üks õpetaja lapse oma
rühmast. Samuti saavad valverühmas olla koos kuni kahe rühma lapsed (valverühmas on kõige
rohkem 10 last). Õppetööd suvekuudel direktori sõnul ei toimu.
Seesugune valverühmade korraldus tundub mõistlik. Ka see, kui kokku satuvad sõimeealised ja
suuremad lapsed, ei pruugi olla igal juhul halb, kui seejuures arvestatakse kõigi laste
vajadustega. Lasteaias võib moodustada ka liitrühmad, kus on koos sõime- ja lasteaiaealised
lapsed.
Kui tundub, et valverühma töö korralduses on mõni konkreetne puudus, mille tõttu ei arvestata
Teie laste vajadustega, võite sellest teada anda Haridus- ja Teadusministeeriumile. Loomulikult
võite uuesti pöörduda ka õiguskantsleri poole.
Tänan Teid pöördumast.
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