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1. Lasteaia ajutine sulgemine suveperioodil
Anu Kangur selgitas lasteaia ajutist sulgemist suveperioodil.
Otsus: Kollektiivpuhkus Koeru lasteaias 4.-15.07.2022 (kinnitatud ühehäälselt)
2. Arengukava tegevuskava uuendamine
Anu Kangur tutvustas uut arengukava tegevuskava, kus avas teemasid personali juhtimisest,
õppekorraldusest, meedia kajastusest, ressursside juhtimisest.
Soov on suurendada töötajatele sisekoolitusi, väliskoolitustel käiakse ühekaupa. Oluline on
töötajate enesehindamine, mida töötajad teevad anonüümselt ja on koostatud digitaalselt.
Andmed on väga vajalikud sisearuande koostamisel.
Väga oluline on koostöö erinevate huvigruppidega. Kaasata lapsi, et lapsed saaksid kaasa
rääkida, teha valikuid. Niipalju kui võimalik teha õppetegevusi õues kasutades erinevaid
aktiivõppe meetodeid. Oluline roll on ka arenguvestlustel.
Suuremad investeeringud puudutavad hoonete uuendamist, parendamist ning õuealade
uuendamist, asfalteerimist.

Ettepanek: Ühiskoolitus Järva valla lasteaedade õpetajate abidele kvalifikatsiooni tõstmiseks
tulenevalt seadusest. Vastav pöördumine teha hoolekogu poolt.
Ettepanek: Uutele lasteaeda tulijatele teha esimesel võimalusel tutvumise vestlus, milles
saavad põgusa ülevaate lasteaeda astuja, lapsevanem ja ka rühma õpetajad.
Otsus: Kooskõlastada lasteaia poolt välja töötatud uus arengukava tegevuskava (kinnitatud
ühehäälselt)
3. Lastevanemate rahuloluküsitluse koostamine
Anu Kangur tutvustas rahuloluküsitluse võimalikke küsimusi.
Toimus arutelu.
Õppekasvatustöö
Punkt 3 maha või asendada
Jooksvat tagasisidet saan lapse arengu kohta: õpetajalt, eripedagoogilt
Punkt 2 ja 3 vahetada järjekord
Suhted lasteaias
Punkt 4 maha
Koostöö huvigruppidega
Viimane punkt maha
OTSUS: Küsitlus edastada lastevanematele märtsis, mis kestab paar nädalat (kinnitatud
ühehäälselt)
4. Tähelepanekuid lastevanematelt
Ürituste pildistamine, filmimine. Tänases olukorras ootavad lapsevanemad rohkem pilte
või videoklippe, vahetuid emotsioone. Ehk on seda võimalik parendada läbi õpetajate
digipädevuste arendamise.
Nurmenukkude rühma uksekell. Lapse lasteaeda toomine ja ära viimine on olnud
häiritud uksekella tõrkumise pärast. Lasteaed on teemaga tegelenud ja koosoleku
hetkeks oli uksekell korras.
Lastevanemate lubamine majja kapi üle vaatamiseks. Lapsevanemad soovivad käia
aegajalt üle vaatamas lapse kappi, seda korrastada ja selgitada välja mida tuua või ära
viia. See saab olla kahepoolne hea tahe ja ohutu vaid lastevanemate vastutustundliku
käitumisega.
Ettepanek: Võimaldada reedeti vajadusel siseneda majja ja kontrollida kappi.

Lapsevanem peab kandma maski (ei sobi puff ega sall) ja ruumis ei tohi olla üle 2
lapsevanema korraga.
Turvatunde eseme (kaisukas) lubamine lasteaeda. Arutelu kaisuka kaasa lubamise ja
ohutuse teemal.
Ettepanek: Lubada lapsel kaasa võtta lasteaeda üks kaisukas, kui seda on tõesti vaja.
Hoida päeval kapis ja võtta lõunauneks kaissu. Vähemalt nädalavahetuseks viia koju ja
pesta puhtaks.
Lõunauni. Arutelu, laste mitte magama jäämise teemal. Lapsevanemal murega
pöörduda rühma õpetaja poole. Koostöös hakatakse antud teemal tegelema ja mõtlema.
Ettepanek: Laps ei jää magama puhkeajal. Lubada lapsel tõusta, kui ta ei ole magama
jäänud orienteeruvalt 30 min jooksul. Ülejäänud puhkeajal võimaldada lapsel tegeleda
vaikse tegevusega (joonistamine, vaatab raamatud, pusle), mida ei koordineeri ja ei
juhenda õpetaja.
5. Informatsioonid
Lasteaia õppemaksu võlglastega tegeletakse igapäevaselt. Võlglastel hoitakse silma peal ja kui
arved ikka üle saja siis saadetakse tähelepanekud.
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