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PROTOKOLL

1. IV rühma ettevalmistustegevuste hetkeseis.

Rajaleidja käis lasteaias ja tegeleb ise lapsevanematega, kelle lapsed vajavad edasisi tegevusi. IV
rühma jaoks vaja jätkuvalt esmalt “pabereid”.
Samas on Lepatriinude lastearv väga väike ja võiks kaaluda varianti, et sellest rühmast teha üldse
liitrühm ja hiljem, kui tingimused täidetud siis sobitusrühm – see annab võimaluse tulevikus laste
arvu suurenedes avada neljas rühm (sobitusrühma lastearv ei või olla suurem kui teistes rühmades).

2.  Mänguväljaku hetkeseis

Kõik projektid jm paberid korras, tuleb vaid oodata, millal paigaldama hakatakse – kokkuleppe 
kohaselt novembri algul (kui ilmad sobilikud). Projekt on veninud väga pikaks alates ideest ja 
esimesest rahakogumise üritusest (heategevuskohvik + loterii kooli kevadkontserdil 2018). 

3. Logopeedi leidmise alternatiivid

Logopeedi leidmiseks kuulutus ülikooli veebis, aga pole tulemust andnud. Tuleks pakkumine nö 
atraktiivsemaks muuta, et huvi tekitada ennekõike nt sõitmise osas – vallas läbi rääkida, kas jam is 
võimalused oleks palgalisana pakkuda transpordi komenisatsiooni (ja mis summas). Aktiivsed 
otsingud koha täitmiseks, mitte loota vaid ühele kuulutusele, kuigi õppeaasta keskel väga keeruline 
uut inimest leida. 



4. Lasteaia kodukord

Seadusemuudatusest lähtuvalt tuleb täiendada kodukorda, et sisse viia vajalikud punktid 
(puudutavad eelkõige nö turvalisust ja ohtlike esemeid jne). Avinurme Lasteaed teeb nö näidis 
kodukorra, mis võetakse kõikides valla lasteaedades kasutusele. 

5. Muud küsimused.

5.1. Eelteavitus lasteaeda tulekust eelmise päeva kella 15-ks - ettepanek muutmiseks
Teavitus jääb nii nagu eelnevalt räägitud – lasteaeda tuleb teavitada lapse puudumisest hiljemalt
eelmise päeva kella 15ks (kui varem ette teada puudumine), ootamatutel juhtudel (nt haigestumine)
hommikul kella 8ks köögi telefonile sõnum saata.

5.2. Kodused lapsed, kellel võiks olla huvi lasteaias käimise vastu
Ühe pere lapsed käisid proovipäeval,  kuid harjumine LA korra ja tavadega võetab aega,  emaga
räägitud ja selgitatud olukorda.

5.3. Rattarada + “Maale elama päev” tagasiside
“Maale elama” raames oli avatud ka lasteaed, kus selleks päevaks oli plaanitud ka heakorratege-
vused, sh rattarada ja keksukastid. Valla noortekeskusega oli kokkulepe, et nemad tulevad keksu ja
kaste tegema (saavad tegevuse käigus tutvuda Avinurme koolinoortega), kuid hommikul selgus, et
toodi ainult zabloonid ja värvid. Lastevanemate osalus oli väga väike, vaid 3 pere! Ka hoolekogu
liikmetelt oleks oodanud suuremat osavõttu kuna idee sel päeval heakorratöid teha tuli just hooleko-
gu poolt. 
Edaspidi võiks sellelaadsete ürituste teavitus veidi laiem olla, mitte vaid üks üldine meil, st ka rüh-
mates lapsevanematele rääkida, mida ja mis eesmärgil tehakse ja anda mõista, et iga vanema panus
oleks väga vajalik. 
Lõppkokkuvõttes sai uue ilme vana “mudaköök”, maja ees rattarada ja katuste alla (sissepääsud)
keksukastid, nii et päevaga võib rahule jääda. 

5.4. Arenguvestluste läbiviimise täiendamine
Vestlused võiksid toimuda nii õppeaasta algul (nt septembri lõpp/oktoobri algus) kui lõpus. Selliselt
saab lapse arengust õppeaasta jooksul parema ülevaate, nt rühma vahetavate laste kohta kohe aasta
algul parema ülevaate, kohanemisest, õpetajate eesmärkidest jms

5.5. Õpetajatepäeva tagasiside
Õpetajate pave jäänud kuidagi märkamata, rühmadesse küll viidi kommikarpe, aga eraldi tunnustust
vm tegevusi õpetajatele ei toimunud (ka valla poolt). Ursula ütles, et õpetajatele tuleb väljasõit/mo-
tivatsioonipäev, küll veidi hiljem. 
Ettepanek on õpetajaid meeles pidada ja tänada ja mitte ainult sellel ühel päeval. Samuti pöörata
tähelepanu lapsevanemate suhtlemisele õpetajatega,  nt  kui on mingid probleemid,  siis  neid aru-
tatakse lastest  eemal,  räägitakse viisakalt  jne.  Palju  on tagasisidet  puuduste  kohta,  aga oluliselt
vähem nt positiivsete asjade kohta. Lasteaias võiks olla kast, kuhu võimalik jätta “häid soove” ja
tähelepanekuid õpetajatele.

5.6. Võimlemistunnid
Liikumisõpetaja konkursilt sobivat inimest ei leitud. Liikumistunde hakkab andma Endla

5.7. Noortetuba
Lasteaed pakkus vallale noortetoaks ruume, kus toimuvad liikumistunnid – aitab kulusid jaotada ja



enamuse ajast on ruumid vabad. Tegemist oli ettepanekuga ja tagasisidet sellele veel pole.

5.8. Muud ettepanekud
Sügisnäitusest  ajendatult,  kas  võik  korraldada  rohkem  (avalikke)  näitusi  laste  töödest,  ka  nt
kultuurimajas,  mitte  ainult  lasteaias.  Rääkida  Katrega,  kas  ja  millal  oleks  võimalik  mingiks
perioodiks kultuurimajja üles panna näitus.
Lapsed jahimeestega loomisöötma talvel v nö väljasõidule, kus räägitakse meie metsades elavatest
loomadest ja nende käitumisest.


