Lindi Lasteaia-Algkooli lasteaia Päikeserühma lastevanemate koosoleku protokoll.

Toimumisaeg: 12. september 2019.a. kell 17.00 – 18.20
Toimumiskoht: Lindi Lasteaed-Algkool
Koosoleku juhataja: Mai Leht
Koosolekul osalesid: Päikeserühma õpetajad Anneli Kala, Mai Leht, õpetaja-abi Marina
Tubala, direktriss Ulla Orgusaar, lapsevanemad (osalejate nimekiri lisatud protokollile)
Koosoleku protokollija: Marina Tubala

Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Direktrissi sõnavõtt.
Lastevanemate ettepanekud.
Jooksvad küsimused.
Hoolekogu liikme valimine.

Kuulati/otsustati:
1.Ulla Orgusaar
1.1. Sel aastal lasteaiatasu ei tõuse. Seega tuleb esimese lapse pealt maksta kuus kohatasu 43.. Toiduraha 1.35 päevas jääb samuti samaks.
1.2. Direktriss edastas palve, et kui kodus on ülearuseid moosi-, marja- või puuviljavarusid,
siis võib neid tuua.
1.3.Õunamahlatalgute korraldamine – vähese huvi puhul jääb ära.
2. Lastevanemad
2.1. Lastevanemate ettepanekute, rõõmude, murede edastamise ringis tehti ettepanek rohkem
majast-aiast lastega väljas käia.
3. Jooksvad küsimused
3.1. Õpetajad tänasid lapsevanemaid Marika Linkrust – oli rühmas õpetajate koolituse ajal
kasvatajaks; Kirstin Riivest ploomide, toolipatjade ja riidest kottide eest; Tiina Laasot
õunte, tomatite eest.
3.2. 20. septembril toimub väljasõit Lindi Rappa. Arutati, kas teha seda 16.00 või 10.00.
Otsustati õhtuse aja kasuks. Väikese rühma lapsed saavad väljasõidule minna ainult saatja
olemasolul. See võib olla peale vanemate ka mõni vanavanem, õde-vend, hea tuttav.
3.3.Rattapäevad on Päikeserühmal esmaspäev ja teisipäev. Suur palve on reguleerida kiivrid
parajaks.
3.4.Stuudiumi kasutamisega probleeme pole esinenud. Samas selgus, et nii mõnigi isa on
lisamata. See puudus lubati likvideerida.

3.5. Laste riietest. Aluspükse, pluuse, kleite võiks varuks 2 komplekti olla. Kui lasteaia poolt
on midagi lapsele selga antud, siis palutakse see pestult tagasi tuua. Lukud, kinnitused,
trukid peavad korras olema. Sokid võiksid olla mugavad ja parajad – et laps saaks neid ise
jalga tõmmata. Sõrmikud võivad lapse olla ainult siis, kui ta saab need ise kätte – muidu
labakud. Kummikud võiksid olla lasteaias olemas. Võimlemiseks T-säri ja pehmed
lühikesed püksid. Lapsed võimlevad paljajalu. Nii riietele, kinnastele kui jalanõudele
nimed sisse või siis muul moel märgistada. Õpetaja Anneli tutvustas ka võimalust tellida
triigitavad nimesildid või siis võimalust kasutada märgistamiseks paelu.
3.6. Sünnipäevadele võib tuua pehmeid komme, puuvilju või küpsist ja pigem vähem kui
suurtes kogustes. Kooke, torte ja lutsukomme paluti mitte tuua.
3.7. Kommi või nätsuga rühma ei tulda. Samuti tuleb koju jätta sendid, väikesed kivikesed,
pisidetailidega mänguasjad – rühmas on väikesi lapsi, kes panevad veel kõike suhu ja
sellised asjad võivad saada saatuslikuks.
3.8. Arutelul nohude ja köhade teemal lapsevanemad oma arvamust ei avaldanud. Paluti
usaldada õpetajate arvamust.
4. Hoolekogu liikme valimine.
4.1. Hääletusel osales 7 lapsevanemat. 7 poolthäälega valiti Päikeserühma esindajaks
hoolekogus Heiki Riives.
( tel xxxxxxxxx e-mail xxxxxxxxxxxxxx, samuti saab suhelda Stuudiumis.)
4.2.Järgnevatel päevadel leiti ka kaks abilist hoolekokku – nendeks on Kaisa Tõniste ja Jana
Palm.

