
Lindi Lasteaia-Algkooli lasteaia lastevanemate koosoleku protokoll 

Toimumisaeg: 14. mai kell 18.00-19.00 

Toimumiskoht: Lindi  Lasteaed – Algkool 

Koosoleku juhataja: Ulla Orgusaar, Anu Vahter, Kärt Jürgens, Mai Leht 

Koosolekul osalesid õpetajad: Anu Vahter, Kärt Jürgens, Elerin Viet, Mai Leht, Anneli Kala, 

Marina Tubala. Direktor: Ulla Orgusaar ja lapsevanemad (osalejate nimekiri lisatud 

protokollile) 

Koosoleku protokollija: Marina Tubala 

Päevakord:   

1. Lasteaia rahulolu-uuring 2017/18 õppeaasta kokkuvõte 

2. Lasteaia lõpetamine ja suvine töökorraldus 

3. Jooksvad küsimused. 

 

 

1. Kuulati:  

Ulla rääkis lasteaia rahuolu-uuringust. Statistika ei näita suuri muutusi. Uuringu tulemused on 

üleval kooli-lasteaia kodulehel. 

Ulla teavitas lapsevanemaid, et osales kahel toredal koolitusel. Üks puudutas juriidilist poolt, 

kuidas kaitsta ennast ja lapsi. Põhisõnum oli koolitusel, et lapsevanem vastutab lapse eest ka 

lasteaias.  

Teine koolitus puudutas isikuandmete seadust. Sellel teemal pikemalt ei peatunud. Lihtsalt 

teadmiseks.  

Ulla andis teada, et toimus ka majasisene lastevanemate koolitus ning info saadetakse 

lastevanematele meilile.  

Lapsevanemad võtsid info teadmiseks.  

2. Kuulati:  

 

2.1  Ulla tutvustas suvist töökorraldust.  

2.2 Kogu maja töötajatel väljasõit 15. juuni. Palume lastele järele tulla hiljemalt 16.00 

2.3 Juuli kuu on lasteaed suletud, vajadusel saab laps käia asenduslasteaias. 

Soovituslikult võiks laps suvel puhata 2 nädalat.  

2.4 Õpetaja Anu andis teada, et 11. juuni- 17. august on lasteaiarühmad liidetud 

kokku. Palun märkida ja teada anda rühmaõpetajatele laste kohalkäimine 

suvekuudel.  

Lapsevanemad võtsid info teadmiseks.  



 

 

 

3. Jooksvad küsimused:  

 

3.1 Kuulati hoolekogu esinaise Annely Kingo uudiseid linnavalitsuse lasteaedade 

hoolekogu koosolekult. Annely ütles, et peamiselt arutleti teemadel lasteaedade 

remont, mis meid ei puuduta. Lasteaia kohamaks ei muutu.  

3.2 Ulla andis teada, et lasteaeda võtmiseks lepinguid enam ei sõlmita. Avaldus 

lasteaeda vastu võtmiseks ongi leping.  

3.3 Lapsevanema küsimus, et kas meie lasteaias ka arvestatakse hommiku, lõuna ja 

ootesööki eraldi?  

Ulla vastas, et ei arvestata ning seda võib teha vajadusel, kui laps pikema perioodi 

jooksul ei söö. Õpetaja Anu lisas, et lapse puudumisest/tulemisest anda teada 

hommikul enne kella 8.00-i. 

3.4 Õpetaja Kärt tuletas lastevanematele meelde, et lasteaiast väljaarvamise avaldused 

on õpetaja laual ning neid saab juba täitma hakata.  

3.5 Õpetaja Mai tuletas meelde, et ilmad on heitlikud ja lapsele kappi varuks palun 

panna ilmale vastavad riided.  

3.6 Lapsevanema küsimus, et kas lapsele võib kaasa panna päikesekreemi ja 

sääsetõrjevahendit. Õpetaja Anneli pakkus välja, et lapsevanemad võiksid leida 

ühise kompromissi päikesekreemi muretsemiseks. Lapsevanemad leppisid kokku, 

et igaühele ei sobi ühine ning vajadusel ikkagi toob iga lapsevanem ise oma 

lapsele vajaliku kreemi või sääsetõrje.  

3.7 Õpetaja Anneli andis lapsevanematele teada, et suvel me kollektiiviga peseme ja 

vahatame põrandaid. Vaja oleks meesterahva abi, kes aitaks mööblit tõsta. Abiks 

oli nõus tulema Heiki Riives.  

3.8 Lapsevanem küsis, et kas sandaal võib ka lapse õuejalanõu? Õpetajad vastasid, et 

võib olla küll.  

3.9 Lapsevanema küsimus, et kes väikesest rühmast suurde üle lähevad? Õpetajad 

vastasid, et täpselt veel ei tea ning on selgitamisel.  

3.10 Õpetaja Anu andis teada, et 18. mai tuleb lasteaeda politseinik, kes kontrollib 

laste kiivreid ning jalgrattaid.   

 

 

 

 

 

 



Koosoleku juhatajad:  

Ulla Orgusaar, 

Anu Vahter, 

Kärt Jürgens, 

Mai Leht 

Koosoleku protokollija:  

Marina Tubala 

 

 

 

 

 


