Kabala Lasteaed-Põhikooli Muumi rühma lastevanemate koosoleku protokoll
15.11.21
Algus 17:00
Lõpp: 19:00
Koosoleku juhataja: Pille Lille
Koosoleku protokollija: Triinu Roosvalt
Osalejad: osalejate nimekiri lisalehel
Päevakord, arutelu ja otsused:
1. Tutvumisring
Õpetaja Triinu Roosvalt enesetutvustus ja lapsevanemate enesetutvustus
lapsevanemad.
2. Muudatus päevakorras. Varasemast ajast kella 13.00 peale jäänud lõunaune aega
nihutati pool tundi varasemaks. Lapsed söövad edaspidi lõunat 12.00 ja lõunane
puhkamise aeg algab 12.30. Päevakorra muudatused on seotud erivenuseliste laste
vajadustega arvestamisega.
3. Riietumine ja mänguasjad lasteaias.
Palume lapsevanematel selgitada lastele rahumeelselt riietumist ja lapsed peaksid
suutma ise riietuda. Õpetaja, assistent ja õpetaja abi aitavad ka kui vaja.
Mänguasjad võiksid pigem mitte kaasas olla. Ja kui tõesti mõnel hommikul on vaja
mänguasja kaasa võtta siis mänguasi peab olema ilma helideta. Vägivaldsete
mänguasjade kaasavõtmine lasteaeda on keelatud (näiteks mängurelvad ja mõõgad).
4. Magamise rütm ja puhkepäevad.
Palume kodus hoida lõunane puhkeaeg samas rütmis nagu lasteaias. Samuti soovitame
vajadusel ja võimalusel teha lastele lasteaiast vabu päevi, eriti harjumise perioodil.
5. Covid olukord.
Haiged lapsed peavad jääma koju. Palume lapsevanematel teada anda kui pere siseselt
on olnud nakatumisi, et avastada kiirelt nakkuskolded. Lapsevanematel palume kanda
garderoobi sisenemisel alati maski.
Haigustunnustega lapsi on õigus lasteaia õpetajal hommikul mitte vastu võtta. Palume
lapse tuua lasteaeda täiesti tervena. Haigel lapsel ei ole hea olla. Kui lapsel ilmnevad
haigustunnused päeva jooksul, siis õpetajatel on õigus päeva jooksul vanemad lapsele
järgi kutsuda.
6. Kodulehekülg ja sotsiaalmeedia.
Oleme avatud asutus. Kõik kokkusaamised mida on võimalik protokollida
protokollitakse. Protokollid lähevad kõik kodulehele üles. Sealt saab kõik üle vaadata kui
mingi info vajab meeldetuletamist. Koolijuht julgustab käia aeg-ajalt vaatamas kooli lehel
ka uut infot (nt kodukord).
7. Toiduraha maksumuse muutus
Alates 1. jaanuar 2022 toidupäeva maksumus on 1,70 €, vt hoolekogu protokoll
13.10.2021 päevakorrapunkt 2.
8. Huvitegevus
Saadetud küsimustikule palume aktiivselt vastata. Koosolekul tulid ettepanekutena
ideed järgmistest huviringidest: robootika ja kunst. Uurime lisaks koolieelikutele
võimalust osaleda ujumistreeningutel.
9. 17. novembril KIK väljasõit. Kaasa lähevad 6 ja 7 aastased lapsed.
10. Peegeldasime mõtet teha lastele raamatu päev. Püüame uuel aastal selle teema ette
võtta, et lapsed saaksid kaasa võtta oma lemmik raamatuid ja neid kaaslastele
tutvustada.

11. Laste sünnipäevade tähistamine.
Praegu on nii, et sünnipäevalaps saab õpetaja valmistatud kaardi ja lilled. Laulame koos
sünnipäevalaulu ja tõstame tooliga sünnipäevalast õhku. Lapsevanem Triinu Salumets
jagas ideed, et võiks anda rühmakaaslastele võimaluse ka sünnipäevalapsele kaardi
vahele mälestuseks midagi joonistada või meisterdada.
12. Kodulehelt leiate psühholoog-nõustaja Kadi Peedo kontakti. Temaga võib julgelt
ühendust võtta. Koolis hakkab käima reedeti.
13. Jõulupidu 14. detsembril algusega 16.30. Kuusk on saali olemas (Gerthrudi vanemad
toovad). Jõulupidu toimub viiruse olukorra tõttu õues.
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