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PÄEVAKORD:
1. Sindi lasteaia 2021/2022 õppeaasta tegevusaruande kooskõlastamine
2. Info

1. Päevakorrapunkt
KUULATI: 
K. Rinaldo: Järgmisel korral  peame valima uue hoolekogu esimehe, sest Maiko ei jõua oma
töökohustuste kõrvalt seda tööd enam teha ja astub tagasi. Saate mõelda.
Kas tegevusaruande kohta on ettepanekuid või küsimusi? Ei hakka seda ette lugema.
Kui ei ole, saame hääletada, kas lugeda tegevusaruanne kooskõlastatuks.
Hääletamine: kõik poolt.

OTSUSTATI:
1.1. Lugeda kooskõlastatuks lasteaia 2021/2022 õppeaasta tegevusaruanne. 12 poolthäält

2. Päevakorrapunkt
KUULATI:
K.  Rinaldo:  Kas  saate  minu  kirjutatud  kirjad  ELIISis  kätte?  Suvel  tundus,  et  need  ei  jõua
kohale. 
Liikmed: Saime.
K. Rinaldo: Kui palun kirjale vastata, siis palun tehke seda, muidu tundub, et kiri ei jõudnudki
kohale.
19.08 vajas vaid üks laps lasteaiakohta.  Tema sai koha Tammistes. Aitäh teile, et võimaldate
meie töötajatel osaleda ühistel koolitustel. Need on meeskonna ühtehoidmisel väga olulised.
Ärgitage vanemaid ELIISiga liituma. Mina saadan kirju vanematele läbi selle keskkonna, sest
seal on seda väga mugav teha. Läbi e-meili ükshaaval aadresse sisse toksida oleks väga tüütu.
Edastasin terviseameti info peatäide kohta. Last, kellel on peas täid või tingud, lasteaeda vastu ei
võeta. Vanemad peavad enne lasteaeda toomist laste pead üle kontrollima. Õpetajad vaatavad
rühmas ka.
K. Juhanson: Perearst ei anna hoolduslehte kui lapsel on täid. Kas nad peavad seda andma?
H. Merivald: Küsige Haigekassast täpselt järele.



K. Rinaldo: Meile paigaldati suurele platsile kolm ja sõimeplatsile üks uus atraktsioon. Lähiajal
tuleb ka tasakaalurada. Samuti soovime teha juurde mudakööke.
A. Metsasalu: Kas vanapaberi kampaania tuleb taas?
K. Rinaldo: Hetkel ei ole selle kohta infot.
Kuna covid hakkab taas pead tõstma, võiksime jätkata laste üleandmist välisuksel. Sõime omad
võivad ikka sisse tulla.
Sellel õppeaastal on meil mõned uued töötajad: Sipsikute rühmas õpetaja Katrin ja õpetaja abi
Meliina, köögi abitööline Irina, Rõõmuraasudes õpetaja abi Maria, Midrilindudes õpetaja Diana.
Toimus ka väike vangerdus majasiseselt kokk läks majaperenaiseks ja vastupidi.
Juulis tehti köögis suur remont. Vahetati põrand, paigaldati uus praepann, katel ja külmkamber
ning tehti sissepääs laiemaks.
V. Gerne: Köögis tehti uus planeering.
R. Tänav: Kas õppekasvatustegevuse kohta on küsimusi? Õpetajad soovivad jätkata kord kuus
teatrikülastusega.  Võtame  selliseid  etendusi,  mis  oleks  rohkem  seostatavad
õppekasvatustegevusega. Etendused hakkavad olema hommikupoole kahes jaos, et oleks korraga
vähem lapsi. Pileti hind on tõusnud ja maksab nüüd 3.50.
Huviringidele  lisandub  jooga  ja  loovtants,  mis  on  mõeldud  3-4  kuni  6-7aastastele  lastele.
Jätkavad üldfüüsiline (5-6, 6-7), Sepps (3-4, 4-5, 5-6, 6-7), tennis (6-7). Jalgpalli kohta hetkel ei
tea, kas võtavad uusi juurde.
E. Lensment: Minul on info, et tüdrukutele algab jalgpall oktoobrist.
R. Tänav: Soovime jätkata teadusringiga „Nutikas” ja muusikaringiga.
K. Juhanson: Kas kunstiringi ei tahaks teha?
R.  Tänav: Kunsti  saavad  nad  päris  tihedalt,  umbes  kolm  korda  nädalas.  On  voolimine,
maalimine, kleepimine.
Kokandusring võiks küll olla, sest õppeköök on meil olemas. Kas keegi vanematest sooviks seda
vedada? Grupp ei saa väga suur olla.
K. Juhanson: Vanemate  ja kodude kaasamine toidutegemisse (nt  munatoidud) oli  väga tore
ettevõtmine. Lapsed hea meelega toimetasid köögis. Kas noortekeskuse kokandusringi vedaja ei
oleks nõus seda ka lasteaias tegema?
H. Merivald: Erika Nõmme käest võib uurida selle kohta.
K. Rinaldo: Palun pange laps ühte ringi korraga. Nad soovivad väga lihtsalt mängida ka.
M. Mägi: Kust saan infot huviringide kohta?
K. Rinaldo: Rühmast ja ELIISist.
R.  Tänav: Uue  õppeaasta  teema  on  „Kodukoha  rahvalooming  lapse  loovuse  ja  eesti  keele
rikastamiseks”.
K. Juhanson: Kas võiks korraldada ürituse lapselt-lapsele,  kus saaks anda/müüa oma lastele
väikeseks jäänud riideid ja jalanõusid?
K. Rinaldo: Hea mõte. Võiks seda teha äkki koos sügislaadaga.
Kell 17:40 lahkus Harrys Poll.
Kas vanad hoolekogu liikmed jätkavad?
K. Juhanson: Kas meie kohta on tulnud infot, et oleme passiivsed?
K. Rinaldo: Jah.
M. Krimses:  Peale koosolekut peaks hoolekogu esindaja oma rühma vanemaid saadud infost
teavitama. See on kohustus.
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