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Toimumise aeg: 24.01.2017
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Koosoleku juhataja: Meriliis Villems (hoolekogu esimees, Piibeleht)
Protokollija: Tuuli Ekbaum (õpetajate esindaja)
Osalejad: Kristel Eichelmann (Kullerkupp), Kaisa Häkkinen (Tihane), Katrin Kapten
(Rukkilill), Tõnis Volt (Nurmenukk), Gerli Käba (Kuldnokk), Leana Starostin (Leevike),
Monika Teesalu (Lõoke), Mari Lovjägin ( Pääsusilm), Marika Kissa

(direktor), Urve

Leemet (õppealajuhataja)

Päevakord:
1. Midrimaa X laulu - ja tantsupidu 2017.
2. Laste jõulupeo tagasiside.
3. Jooksvad küsimused.

1. Midrimaa X laulu- ja tantsupidu 2017.
Lasteaia laulu- ja tantsupidu toimub reedel, 26. mail kell 16.00 Sakala keskuse hoovis.
Arutluse all oli lastele laulupeoks sobivate peakatete tellimine.
Tellitakse torusall. Praegu tegeletakse parima hinnapakkumise leidmisega.
Salli kulud katavad lapsevanemad.
Torusalli soetamine on võimalus, ei ole kohustus.

2. Laste jõulupeo tagasiside.
Laste jõulupidu toimus 15. detsembril 2016. Tegemist oli ühise peoga õues. Jõuluvana saabus
saaniga ja kingituse sai rühm.
Vanemate tagasiside on olnud positiivne.
Hoolekogu liikmed olid arvamusel:
● selline pidu oli laste jaoks väga tore ja täis üllatusi.
● pidu oli päevasel ajal ja lapsed polnud juba väsinud.
● pidu toimus õues ja ilm oli väga sobilik
● pidu lasteaias on ennekõike laste jaoks
● vanemad ei tundnud ennast kõrvale jäetuna
Pidu pildistati ja filmiti. Vanematele on saadetud lingid peo ja piltide vaatamiseks.

3. Jooksvad küsimused.
● Lapsevanem tundis huvi, millistel tingimustel saab kasutada tasuta läbipääsu- kaarte?
Alates 2015. aasta septembrist saab iga lasteaeda koha saanud lapse pere kasutada tasuta
kahte ukse läbipääsukaarti. Kui laps lahkub lasteaiast, siis tuleb kaardid tagastada. Kui kaarti
ei tagastata mingil põhjusel, siis esitatakse lapsevanemale arve ja kaart tuleb kinni maksta.
Kui lapsevanem soovib rohkem kui 2 kaarti või ta soovib “nööpi”, siis nende eest esitatakse
arve.
Kõik, kes on kaardi või “nööbi” eest maksnud, saavad raha tagasi, kui nad kaardi või “nööbi”
tagastavad.
● Käimas on võistlus ” Parim pajaroog”. Selle korraldaja on MTÜ

Viljandimaa

Tervistedendavad lasteaiad.
● Parkimine.
Kõik on jäänud endiseks. Midagi pole muutunud.
Kõik vanemad saavad ise kaasa aidata, et järgitaks liikluseeskirju ja ei seataks oma
tegevusega kaasliiklejaid ohtu.
● Välisuksed.
Probleemiks on välisuste sulgumine. Uksed iga kord ei sulgu korralikult.
Iga siseneja ja väljuja peaks kontrollima, et uks korralikult sulgub.
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