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3. Arengukavalised tegevused: õueala soovunelmad, väärtuste visualiseerimine.
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5. Lasteaiatöötajate kooltuse materjalide tutvustus.
6. Muud küsimused.
1. Midrimaa lasteaia 2019. a eelarve küsimuste arutelu (eelkõige lisataotlused)
Marika Kissa: 2019 aasta eelarve tabel saabub lasteaeda augustis septembris. Suur osa
eelarvest läks lasteaia käsutusest välja. Suurt osa majanduskulutusteks mõeldud raha
käsutab ja kulutab kinnisvara amet.
Investeeringuteks vajalikke taotlusi saab lasteaed esitada.
Plaanis on tegeleda mänguväljakute renoveerimisega.
EKRE eraldas Midrimaa lasteaiale nn.“ katuseraha“ 5000 eurot. Selle raha eest läks
tellimisse 2 kahekohalist kiike.
Plaanis on teha lasteaia õuealale seiklusrada. Erinevaid võimalusi saab näha 3PARK OÜ
lehelt.
Samuti vajavad uuendamist kõik paviljonid ja söögisaali mööbel.
Aia ja väravate ehituse lõpetamine ja parklakohtade väljaehitamine on plaanis sel suvel.
2. 26.otoobri 2017. a hoolekogu koosolekul välja toodud lasteaia probleemkohtade
ülevaatamine ja olukorra kaardistamine.
• Kas tuleb ühine köök kõigile lasteaedadele?
Toitlustaja konkurss on toimunud ja selle võitis Baltic Restaurants Estonia AS.
Toitlustaja valis välja köögid, kus hakatakse toitu valmistama- Midrimaa ja Männimäe
lasteaedade köögid.
• Mis saab õpetajate koolitustega?
Õpetajad saavad koolitusi. Ka erivajadustega lastega toimetuleku koolitustel õpetajad käivad.
Õpetajad võtavad osa ka erivajadustega laste tugigruppidest.
Probleemide esinemisel tehakse koostööd Rajaleidja keskusega ja Viljandi Päevakeskuse
laste-ja perede osakonna spetsialistidega.
• Liikluskorraldus ja parkimine lasteaia ümbruses?
Suvel ehitatakse Vase tänava äärde mõned parkimiskohad.
• Logopeed ei jõua iga lapseni?

Logopeed tegeleb lastega vajaduspõhiselt.
• Ehitusmees tuleb lasteaeda parandustöid tegema siis, kui on selleks vajadus.
• Tõrkuvate välisustega on tegeletud ja tegeletakse ka edaspidi.
3. Arengukavalised tegevused: õueala soovunelmad, väärtuste visualiseerimine.
Marika Kissa: Sügisel võiks tulla kokku vanematest koosnev töögrupp, kus töötatakse välja
õueala terviklahendus.
Väärtuste visualiseerimise konkurss. Konkursile esitati kaks tööd. Pedagoogilisel koosolekul
otsustati, et mõlemad tööd on huvitavad ja need tööd annab ühendada..
Väärtused saav esitleda Roll Up stendidel.
4. Ülevabariigilisest alushariduse rahuloluküsitlusest (viiakse läbi 2018. a. mais)
Vabariikliku rahuloluküsitluse viib läbi Innove.
Küsitlus on anonüümne ja selles osalevad kõik lasteaiad.
Igale lasteaiale antakse tagasisidet.
Tulemusi võrreldakse vabariigi keskmiste näitajatega.
Küsimustiku täidavad nii töötajad, kui ka lapsevanemad. Küsitlus jõuab vanemateni
Stuudiumi kaudu.
Küsitlus toimub 7.05-10-06 2018
5. Lasteaiatöötajate koolituse materjalide tutvustus.
Toimus koolitus „Lasteaia tsiviilvastutuse alustest“ reaalselt toimunud kohtuasja valguses.
Õigusteaduste doktor Margus Kingisepp tutvustas juhtumit.
Tegemist oli ühe lapse poolt teisele lapsele tekitatud tervisekahju juhtumiga. Vanem esitas
hagi omavalitsuse vastu, et lasteaed on rikkunud hoolsuskohustus.
Vaidlus jõudis välja riigikohtusse.
Võlaõigusseaduse §1053 sätestab
Vastutus laste ja hoolduse alla antud isikute tekitatud kahjude eest
Lõige 1: Alla 14-aastase isiku poolt teisele isikule õigusvastaselt tekitatud kahju eest
vastutavad, sõltumata oma süüst, tema vanemad või eestkostjad.
Lasteaed võib olla kaasvastutaja toimunus.
Marika Kissa: Selles valguses tahan juhtida tähelepanu, et kui lasteaias või ka väljaspool
lasteaia territooriumi toimub rühma üritus, kus on kohal lapsevanem, siis lapse eest vastutab
lapsevanem.
6.Muud küsimused.
Küsimusi ei olnud.
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