Lepatriinu lasteaia rühma koosoleku protokoll
Kabala

14. oktoober 2021

Algus kell 17:00
Lõpp kl 19:00
Protokollija: Kaisu Mägi
Osavõtjad: Osavõtjate nimekiri eraldi dokumendina.
1. Majandusjuhataja Tiia Sõber:
● Toduraha maksumus tõuseb alates 01.01.2022 , endise 1,60 € asemel hakkab olema
1,70€.
● Toidukordi ühes päevas on 3.
● Kui soovitakse loobuda ühest või kahest toidukorrast päevas, tuleb selleks teha
avaldus. Kõikidest toidukordadest saab loobuda vaid arstitõendi alusel (see eeldab, et
lapsel on sel juhul ka enda toit kaasa pandud). Avalduse saab esitada mitte vähemaks
kui üheks kuuks.
● Toiduraha ei arvestata lapse puudumise päeval vaid juhul, kui sellest on teavitatud
eelneva päeva hommikul kella 9:00ks.
● Eliis.ee konto tuleks teha kõikidel lastevanematel. Sinna pannakse kirja kogu päevane
tegevus lasteaias. Eliis.ee kaudu saab teavitada lasteaeda lapse puudumisest kõige
lihtsamal viisil.
● Puudumistest saab lisaks teavitada otse õpetajat nii e-maili teel kui ka telefoni teel.
● Märkides Eliis.ee lehel lapse puudumise vahemik, eeldatakse, et laps tuleb sellele
järgneval päeval lasteaeda. Kui vahemikku märgitud ei ole, tuleks lasteaeda teavitada
eelneval päeval, kui laps pärast tervenemist taas lasteaeda tuleb.
2. Direktor Pille Lille:
● Hoolekogusse valiti Lepatriinu rühma uus esindaja Virge Kuningas- Turu. Hääletus:
Kõik kohalviibijad olid poolt.
● Huvitegevuste soovide väljaselgitamiseks oli eelnevalt lastevanematele välja saadetud
küsitlus.
● Covid-19: Kui laps on olnud lähikontaktne või saanud positiivse tulemuse, tuleks
sellest lasteaeda teatada koheselt (info õpetajale, kes edastab infot direktorile). Kui
lasteaias on olnud keegi lähikontaktne või saanud positiivse tulemuse, teavitatakse ka
sellest koheselt vanemaid.
● LASTE TERVIS : Kui laps ei tunne ennast hästi, palume lapsi lasteaeda mitte tuua.
Igasuguse köha ja nohuga tuleks jätta lapsed koju. Lasteaeda tuua vaid terveid lapsi.
Kui päeva peale selgub, et laps on tõbine, teavitavad lasteaia õpetajad vanemat
koheselt, kellel seejärel on kohustus oma lapsele kohe järgi tulla.
● Kui lapsel esineb allergiaid, tuleb sellest teavitada lasteaeda. Tuleb esitada selleks ka
arstitõend.
● Raha lasteaed ei kogu, aga vanemad võivad soovi korral tuua ise lasteaeda asju
meisterdamiseks.
● Kui on vajadus laps tuua lasteaeda hommikul kella 7:00, tuleb selleks teha avaldus
direktorile.
● Jõulude ajal tuleb majja teater.
● Päkapikud ei käi – kõik kohalolijad hääletasid poolt. Lepiti kokku, et õpetaja
päkapikk võib vahel väikese kommi kappi pista.

3. Õpetaja Siiri Johannson:
● Hommikusöök algab kell 8:30, lapsed tuua hiljemalt 8:20.
● Kuna lapsed on veel väikesed, käib õppetöö läbi mängu.
● Kodus võiks lastega koos püsivust harjutada. Kui laps mingit tegevust alustab, teeb ta
selle lõpuni.
● Lasteaia rühma ruumid on soojad. Vanemad võiksid lapsele selga panna lühikesed
riided.
● Riietele, jalanõudele, kinnastele tuleks sisse kirjutada laste nimed.
● Kindaid ja sokke võiks olla topelt.
● Lastel võiks olla lasteaias sellised õueriided, mis on veekindlad ja võivad määrduda.
● Arutati lastele sünnipäevade puhul kommi pakkumist – kõik koosolekul viibinud
lapsevanemad olid poolt.
● Kui on erisoove laste riiete osas, võib sellest õpetajat teavitada.
● Taskurätiku karbid võiksid olla igal lapsel kapis.
● MÄNGUASJAD: Kaasa võib võtta ühe mänguasja. Vanem peab olema eelnevalt
veendunud mänguasja turvalisuses, kuna rühmas on palju väikelapsi, kes iga pisema
asja suhu pistavad. Lubatud ei ole väiksed autod, millelt tulevad kergelt rattad alt ära,
väikesed pusled jms väiksed, kergesti purunevad mänguasjad. Siinkohal tuleks
arvestada ka asjaoluga, et see mänguasi ei pruugi tagasi koju jõuda. Laps peab
oskama jagada ja kade olla ei tohiks.
● Õpetaja on pika päeva tööl kolmapäeviti. Sellel päeval saab soovi korral küsida
tagasisidet oma lapse käekäigu kohta.
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