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1. Lasteaia hetkeolukord. Andmed. Lõppenud projektid.
Meie lasteaia kohad on täitunud: nimekirjas on 55 last, meil oli eile veel
järjekord, täna aga otsustasime koolimineva lapse vastu võtta ja nii, et
töötame täiskoormusel.
Iga õppeaasta on täiesti erinev: kui eelmisel aastal oli meil 2 last teistest
valdadest, siis sel aastal on neid 11, iga lapse eest tuleb vallale sisse 242€
kuus, seega nt septembris saab vald 2662€ (41 651,24€), mis on hea
uudis, sest lasteaiale kulutatud investeeringute omaosalus saab seega
kaetud. Mul on ka lasteavanematele väga hea uudis – osalustasud ja
toidurahad sel õppeaastal ei muutu – meil hinnad ei tõuse. Osalustasu on
11.20 ja toidukulu 1.40 ja 1.50
Meie kollektiivis ei ole muudatusi toimunud. Need õpetajad ja õpetaja
abid, kellega te tegite koostööd kevadel, on samad, muutunud on vaid
korraldus, me endiselt toetame süsteemi, mille puhul õpetaja liigub koos
lastega rühmast rühma. Muusikaõpetaja Kaidi Alberi tuleb sel õppeaastal
tagasi lapsepuhkuselt. Liikumisõpetaja on Endla Kalaus ja meie laste
kõneravi teostab logopeed Marje Saar kaks korda nädalas.
Uuendustest . Kui te olete märganud, siis lasteaias oli suvel järjekordselt
remont. Vahetult enne lasteaia avamist said paika uued tuletõkke ja
siseuksed ja nüüdseks on vahetatud ka kõik välisuksed. Lasteaia köök sai
endale kaasaegse ventilatsioonisüsteemi, mille tulemusena ei teki meil
enam tühihäireid päästeametile ja majas on toidulõhnadest puhas õhk.
Kui varem võis uksest sisse tulles kohe arvata, millist toitu lapsed söövad,
siis nüüd on toidu menüü saladus ja teil tuleb infot otsida teadetetahvlilt.
Raha investeeringuteks taotlesime hasartmängumaksust laekuvatest
riiklikest tuludest „Regionaalsete investeeringutoetuste programmist“.
Rahastaja on Ettevõtluse Arenduse Sihtasutus. Olgu veel öeldud, et
projekt sai kirjutatud nii, et ka päevakeskus sai endale tuletõkkeuksed ja

õppekööki tõmbekapi. Kõiki projekte, mis hõlmavad maja remonti,
teostatakse selliselt, et haaratud on kogu maja, mitte ainult lasteaia osa.
Olgu siis veelkord meelde tuletatud, et kõikide investeeringute
peaeesmärk kuni tänaseni on olnud haridusministeeriumi nõue, et igal
haridusasutusel on olemas KOOLITUSLUBA, mida meie lasteaiale ei
olnud võimalik taotleda seoses Päästeameti ettekirjutustega. Täna meil
ettekirjutused puuduvad ja meie esimene kõige suurem eesmärk saada
lasteaiale koolitusluba on sel õppeaastal igati teostatav. Selgitus, mis on
koolitusluba – Ruumid vastavad Tervisekaitse ameti ja Päästeameti
nõuetele.

2. Uue õppeaasta eesmärgid ja tegevused
Eelmiste aastate ringitegevus on ennast õigustanud ja sellel õppeaastal
alustame ka kohe oktoobris. Välja on hetkel pakkuda SPORDIRING ja
LOOVUSRING, kui kellelgi lastevanematest on häid ideid, milliseid
ringe võiks veel väikelastele pakkuda ja kes võiksid olla ringijuhendajad,
andke julgesti teada, meil on alati hea meel, kui saab õppetöö kõrvale
pakkuda lastele erinevaid lisategevusi. Ringitunnid on tasulised, kahjuks
sulatasulised, aga lapsevanemad on olnud hoolsad ja me oleme maksetega
ringijuhendajatele alati graafikus olnud. Ringitasu eest saab ka sularaha
arve teha, küsige seda direktorilt. Kirjalikud arved hoiavad ära segadused
maksetega.
Meie lasteaed on alates juunist 2012 TERVIST EDENDAV LASTEAED.
Mida see tähendab? Me kuulume TEL võrgustikku. See tähendab, et meie
tegevused on suunatud lepse tervise arendamisele ja hoidmisele.
Moodustatud on tervisemeeskond, kes jälgib koostöö arendamiset
lastevanematega ja perearstidega, lapse arengu toetamiset ja tervist
arendava õpikeskkonna loomist, kordineerib laste ja töötajate tervise
edendust erinevates valdkondades.
Olete minuga nõus – et üha enam kasvab arusaam, et vaimne tervis on
tähtsamgi kui füüsiline tervis. Enamus kõrvalekaldeid organismi talitusel
on seotud inimese psüühhilise seisundiga ja eriti lastel, kes on mingil
põhjusel õnnetud, on lihtsad tervisehäired ja me ei oska neid märgata ja
kui märkame, siis ei oska millegiga seostada.
Õppeaasta teine eesmärk on tõhustada koostööd lastevanematega
(küsitluste alusel) samuti ettevõtlikkust silmas pidades.
Sel aastal on meil uus huvitav koostöö vorm lastevanematega:
LAPSEVANEMA RAAMATUKOGU. Mida see siis tähendab? Me
soovitame teile lugemiseks väga häid kasvatusalaseid raamatuid. Sel
aastal sellised: NÄITA

Me laenutame neid välja, sellesse tabelisse paneme kirja lapsevanema,
kes raamatut on laenutanud.
Mis kasu saavad lapsed – selleks saada jõuluvana käest jõulukingitust,
peavad seekord panustama lapsevanemad, mitte lapsed. Nende
raamatutega koos saadeti lasteaiale tasuta lasteraamatud kõikidele lastele.
Isiklikult luban olla edaspidi kaasaegne ja õppida ära FACEBOOKI
konto loomise lasteaiale, kui kellelgi on midagi selle vastu, et lisada tema
andmed lasteaia facebooki gruppi, siis tulge, lepime selles eraldi kokku.
Tervistedendava lasteaia raames on meil veel plaanis läbi viia väikene
koolitus lastevanematele – sinu lapse ratas, ka see on ses mõttes visuaalne
koolitus. Me paneme välja reklaami, milline peab olema sinu lapse ratas,
ja oktoobris kleebime kõikidele ratastele peale kleepsu- mul või sul on
korras ratas.
Ettevõtliku kooli poole pealt on head uudised: täna saime oma selle
aastasele projektile rahastuse 260€, mille me kulutame väikese jutukoja
rajamiseks mänguväljakule. Milline see tuleb, selle ütlevad meile lapsed
ise.
Meie lasteaeda käivad uudistamas teiste valdade lasteaia töötajad –
järgmisena tulevad Laulasmaa lasteaia õpetajad, plaanis on osaleda ühel
õppereisil ja loomulikult viime me läbi juba sissetöötatud projektitegevusi
varasemast: memoriin KODUKANT, putukate hotell, LOTTE maja,
kauplemine EUROGA jne.
Meie lasteaial on palju koostööpartnereid. Igal aastal valime välja ka
KÕIGE SUUREMA SÕBRA ja mul on heameel teatada, et meie lasteaia
kõige suurem sõber on mittetulundusühing, kes kujundas lasteaiale uue
voldiku ja kandis ka trükikulud –
PALJU ÕNNE MTÜ JUSTMIND.
3. Lasteaia kodukorrast
Vt. LISA 2
Kodukord on olemas l/a kodulehel. Muudatused tehakse novembriks.
Mõned olulisedmad kohad räägin üle.
Etteteatamine – väga oluline, et te teataksite ette oma lapse puudumisest
või pikemajalise puudumise korral ka lapse tulemisest lasteaeda.
Etteteatamine on lastevanemate enda huvides – me saame lapse toidult
maha võtta ja uuesti toidule võtta. Köögis on oluline teada, kui palju lapsi
sööb, sest näiteks külmutatud liha ülessulatamise ja järgijäämise korral

oleme me sunnitud lapse portsu minema viskama (tervisekaitse nõue on,
et liha uuesti külmutada ei tohi) ja teie maksate selle kahjuks kinni.
Laps peaks lasteaeda jõudma hommikul hiljemalt kl 8.30, et teha
teistega koos hommikuring ja hakata sööma. Hilinejad hakivad
õpetaja töö päeva alguses ja lastel ei teki korralikku õppetöö rütmi.
Haigused – köha ja nohu on viiruslikud haigused ja nakatavad teisi lapsi.
Ütlemine, et haigused tulevad lasteaiast on õige küll, aga lapsed tulevad
ju lasteaeda kodudest. Kui te ei taha saada lapse haigust lasteaiast, siis
ärge teda ka ise haigena lasteaeda tooge. Terve lapse lasteaeda toomise
eest võtab tänapäeval vastutuse lapsevanem. Tuues lasteaeda terve lapse
annate meile sõnumi, et ta ei nakata ka teisi lapsi. Ise otsustate, ise
vastutate.
Vastutus on eriti suur, kui teie laps on nakatunud haiguse, millel on
peiteaeg. Diagnoosi kindlakstegemisel on lapsevanemal kohustus
teavitada koheselt lasteaeda, et saaksime teisi lapsi jälgida ja võtta
kasutusele tervisekaitse inspektsiooni soovitatud meetmed.
Kui lasteaia rühmaõpetaja märkab lapse terviseseisundis muutusi, siis me
anname sellest kohe teile teada. Palun usaldage meie tähelepanekuid. Me
näeme teie lapsi maksimum 50 h nädalas ja tunneme neid hästi. Üks
soovitus hoida lapse tervis korras on – andke oma lapsele võimalusel
nädala sees puhkust. Lapse lasteaias käimine = täiskasvanu tööl
käimisega. Laps ei pea taluma täiskasvanuga võrdset töökoormust.
Hambaarst – meil käib lapsi kontrollimas hambaarst dr Aas ja jätab
lapsevanemale teate hammaste seisundi kohta. On juhtunud, et lapse
hambad tunnistatakse terveks, kuid külastades teist hambaarsti leitakse
lapsel siiski hambaid, mida vaja ravida. Soovitame lapsega käia päris
hambaarsti juures, et tekiks harjumus arstil käia ja vajadusel saab siis ka
hambaid terveks ravida.
4. Hoolekogu tegemistest eelmisel õppeaastal.
Hoolekogu esinaine Janne Juuse rääkis ülevaatlikult hoolekogu
tegevusest eelmisel õppeaastal.
Päris mitmed olulised otsused on teostatud: lapsed teel märk, lasteaia
suvise töötamise ajad, jõulupaki otsustamine jm.
Uuest koosseisust on puudu kaks liiget: 1 sõimerühmast ja teine Pokude
rühmast. Ka sel õppeaastal valivad rühma lastevanemad hoolekogu uued
liikmed rühmasiseselt. Hoolekogu koosseisu kuuluvad sel aastal ka
õpetajad Merje Roosvalt ja Kaire Kõrv. Valla esindaja teatatakse
vallavalitsuse otsusega. Hoolekogu koosseisu saab teada veebilehelt.
Lasteaia juhataja tänas lapsevanemaid osavõtlikkuse eest: kuna meie
majas töömeest ei ole ja mehekäsi on alati tarvis, siis meie tublid isad on

aidanud meie lasteaial õppetööga alustada: Lepatriinude rühmas oli abis
Aleksander Matrossov (ruloode parandamine), Krõlli rühmas oli abis
Neeme Habakuk (ruloo parandamine), Pokude rühmas käis abis Toomas
Tooming (voodirataste vahetamine, riiulite kinnitamine) ja liivakasti tõid
liiva Ero Strauss ja Indrek Tarum.
Koosolek jätkus rühmaruumides.

Piret Haav
koosoleku juhataja
ja protokollija

