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PÄEVAKORD
1.  Lasteaia õueala  ja 1. juuni üritus
Ühine heategevuslik üritus lasteaia õueala täiendamiseks koos kooli kevad-
kontserdiga toimub 1. juunil kl 18.00 Avinurme kultuurimajas. Kontserdil esinevad 
ka lasteaia lapsed. Selgitatakse välja, kes milliseid töötube organiseerib. Direktor 
uurib lasteaiale annetuskonto avamist. Ürituse loteriisse ja heategevuskohvikusse 
tooksid lapsevanemad vajaliku. Tehti ettepanek uurida piirkonna ettevõtetelt, kas nad 
oleksid nõus seda projekti toetama.
2. Muusikaõpetaja otsingud
Hetkel on tööpakkumine üleval ainult lasteaia kodulehel, kuid esimesel võimalusel 
saadetakse kuulutus valla avalike suhete spetsialistile, kes selle omakorda igale poole 
mujale üles paneb (Õpetajate lehte, tööportaalidesse jne).

3. Huviringid
Huviringidesse registreerimise kohaselt võtab Pokude rühma lastest enamus 
huviringidest osa (ainult 3 last ei ole registreeritud), Krõllide rühma lastest umbes 
pooled (9 last ei ole registreeritud). Reaalselt käib hetkel lapsi kohal vähe (ollakse 
pool päeva, tullakse varem järele või lihtsalt ei taheta osa võtta). Seetõttu on 
ettepanek jätta ringide töö edasi käima samamoodi nagu oli siiani ja mitte midagi 
muuta.
4.Koolitused õpetajatele, lastele, vanematele 
On tulnud ettepanek korraldada augusti algul infotund nendele lapsevanematele, kel 
puudub varasem kokkupuude lasteaiaga ning kes toovad esmakordselt oma lapse 
lasteaeda, et muuta neid teadlikumaks lasteaia töökorraldusest ja anda infot 
igapäevastes küsimustes. Infotund viiakse läbi vastavalt vajadusele. Vajaduse 
väljaselgitamiseks vaadatakse läbi laekunud avaldused ja selgitatakse välja, kas ja kui
palju on nö uusi vanemaid. Infotunni toimumise kohta saadetakse neile e-kiri ja 
oodatakse tagasisidet. Infotunni viivad läbi sõimerühma kasvatajad.
5. Mahetoidu töögrupp
Mahetoidu teema jääb projekti mõttes sügisesse. Uuritakse, kas KIK´i poolt oleks 
võimalik toetust saada ja on tarvis ka järele uurida, mida inimesed (lapsevanemad, 
lasteaia töötajad jne) ise tahaksid, mis on nende hoiak selle teema suhtes. 
6. Koosoleku info levitamine
Toimus arutelu selle kohta, kas protokoll avalikustada täismahus või teha nii nagu 
siiani – kokkuvõttev versioon protokollist, mis pannakse üles lasteaia teadetetahvlile. 
Kuna arvamusi oli mõlemaid, tuli teha hääletus. Tulemused olid järgmised: et 
avalikustada protokoll täismahus, anti hääli: 2 poolt, 1 erapooletu ja ülejäänud vastu. 
Protokollide avalikustamine toimub nii nagu siiani. 




