Kabala Lasteaed–Põhikooli lasteaiarühma Lustilaps lastevanemate koosoleku protokoll n 1
Koosoleku algus kl 17.00, lõpp kl 18.20.
Osalejad: 11 lapsevanemat, õpetajad Ly Vaikmets-Vain, Tiina Viin ja Eha Pärdi, õpetaja abi
Margit Pihelgas ning direktor Pille Lille
Koosoleku juhataja: Ly Vaikmets-Vain
Protokollija: Tiina Viin
Päevakord:
1. Kabala LPK direktori sõnavõtt. Küsimused direktorile.
2. Info, arutelu
3. Lastevanemate esindaja valimine kooli hoolekogusse.
1. Kabala Lasteaed-Põhikooli direktori sõnavõtt. Küsimused direktorile.
Kuulati:
● Direktor Pille Lille tutvustas end lühidalt ja tegi teatavaks teemad, millel ta kavatses
peatuda: laste tervis, tegutsemine Covid-19 tingimustes, huvitegevus.
● Direktor teatas, et hoolekogu ettepanekul laste toidupäeva maksumus on alates 1. jaan.
2022 1.60 euro asemel 1.70 eurot.
● Tervisest: Laps tuleb lasteaeda ainult siis, kui ta on terve. Kui päeval märgatakse lapsel
haigustunnuseid, võetakse lapsevanemaga ühendust ja lapsevanem korraldab lapsele
järgitulemis. Allergilise köha, nohu jms haigustunnustega sarnaste allergiate puhul tuleb
tuua lasteaeda õpetajale tõend.
● Covid 19: Kui lapsevanemal on testi tulemus positiivne, palun teatada õpetajale. Õpetaja
teatab direktorile, kes võtab rakendusele vastavad meetmed. Järgitakse Terviseameti ja
vallavalitsuse
juhiseid.
Haridusministeeriumi poolt
on
antud
korraldus,
et
haigustunnustega laps jääb koju.
● Huvitegevusest: Õppetööks vajalike vahenditeks ja tegevusteks lapsevanematelt lisaraha
ei koguta. Lapsevanem maksab kohatasu, millest kaetakse õppetöö kulud.
● Rahastus huvitöö läbiviimiseks on kas lasteaia eelarvest vahendite olemasolul või
vanemate poolt.
● Kui lisaks hobuteraapia ringile on veel mõni huvi olemas, siis võivad lapsevanemad oma
arvamust avaldada. Praegu tegutseb kooli juures vabatahtlikuna üliõpilane, kes on
kehalise kasvatuse õpetaja. Võiks mõelda sellele, et valida selline huvitegevuse liik,
milles saaksid osaleda igas vanuses lapsed. Samuti võiks mõelda sellele, kas ringijuhi töö
tasustamine toimuks kuupõhiselt või makstakse ainult huviringi osalemise korra eest.
● Vastus lapsevanemate küsimusele remondi kohta. Seda kahjuks 2022. aastal ei tule.
Direktor püüab 2022. aasta eelarvesse planeerida suuremad remondikulud, kuid see
tähendab, et peab suurendama vallavalitsuse poolt ette antud eelarve kontrollnumbrit.
Viimane on keeruline.
● Lapsevanemad uurisid ahjude kordategemise ja laste pesemisvõimaluste kohta. Õpetaja
Ly Vaikmets-Vain kinnitas, et ahjud on korda tehtud ning laste pesemiseks on olemas
dušiotsik ja kauss.
● Lapsevanemalt tuli ettepanek võtta kasutusele nn. töökojamaja ja ehitada ta ümber
moodsaks energiasäästlikuks majaks?
● Direktor lubas selles küsimuses rääkida kooli majandusjuhataja ja valla
ehitusspetsialistiga.

2. Info ja arutelu
Kuulati:
Ly Vaikmets-Vain:
● Palun meie rühma hiljuti tulnud laste vanematel täita isikuandmete töötlemise tingimuste
blankett, mis lubab lapsi üritustel ja muudes tegevustes jäädvustada.
● Staadionil on nüüd asfalteeritud korvpalliplats.
● Palume igale lapsele kaasa panna helkur, mis oleks ka hästi nähtav. Uurime helkuri
toimimist pimedas.
● Lapsele lubame kaasa anda kuni 2 mänguasja, lisaks kaisulooma. Arvestame sellega, et
mänguasi võib lasteaias katki minna.
● Riidekapi korrashoid on lapse ja lapsevanema ülesanne. Varuriideid ei pea olema väga
palju, sest kui kapp on väga täis, ei leia lapsed vahel vajalikke asju üles. Samas peab
mingi varu olema, sest riided lähevad õues märjaks. Riiete määrdumise pärast ei peaks
lastega tõrelema.
● Puudumise korral tuleb teha Eliis´si märge nii puuduma jäämise kui lasteaeda tulemise
suhtes. Mõlemast asjaolust teatada eelneval päeval hiljemalt k. 8.30-ks. Sõnum ei ole
nende teadete edastamiseks sobiv variant.
● Kui lapsele tuleb järgi keegi teine peale lapsevanema, siis tuleb sellest lasteaia õpetajat
informeerida.
● Lapse sünnipäeva puhul rühmas võivad vanemad pakkuda pehmeid komme või
kooki/torti.
● Eliis´is tasub jälgida, milliseid koolitusi pakutakse vanematele.
● Ootame ettepanekuid rühma töö paremaks muutmiseks ja arendamiseks.
● 11. novembril k.a. toimub lasteaia sünnipäevapidu, mis, nagu alati, on ühtlasi seotud ka
isadepäeva tähistamisega. See üritus on seekord sportlik ja toimub õues.
● Jõulupidu toimub 16. detsembril. Tellitud on ka nukuteater. Pidu algab kl 17.00.
● Enne hommikusööki toimub rühmas hommikuring. Tore oleks, kui laps jõuaks lasteaeda
● kl 8.30-ks.
● Arenguvestlused toimuvad 2022. aasta aprillis.
3. Lapsevanemate esindaja valimine kooli hoolekogusse
Kuulati:
Ly Vaikmets-Vain tegi ettepaneku valida uus esindaja hoolekogusse.
Otsustati: Valida Lustilaps rühma esindajaks Kabala Lasteaed-Põhikooli hoolekogusse Kaidi
Kalf.
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