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1. Lastevanemate rahuloluküsitluse kokkuvõte
KUULATI
K. Pirksaart, kes tutvustas lastevanemate rahuloluküsitluse kokkuvõtet . Ta nentis, et küsitlusest
osavõtt oli rekordarvuline ja enamasti oldi lasteaiaga väga rahul. Kõige vähem rahul oldi õuealaga ja
valdkondadega, kuhu vanemad ise peavad panustama, nt rühma tegevustes osalemine, leiti, et alati ei
suuda vanemad piisavalt panustada.
ARUTELU
Rühmade esindajad tegid lühikese kokkuvõtte küsitluse läbiviimisest oma rühmas. Paberversioon ja
nimekiri rühmas õigustasid end. Küsitlust ei täitnud enamasti need vanemad, kelle lapsed käivad
lasteaias harva. Arutleti pikemalt küsitluses välja toodud parendusvaldkondade üle:






Vajadus asendusõpetaja järele koostöös Murumuna lasteaiaga. H. Hansen avaldas
arvamust, et täiskoormust sellisele inimesele pole võimalik pakkuda. K. Mihailov märkis, et ka
vajadust asendaja järele pole võimalik ette prognoosida. Isegi planeeritud operatsioonid
lükkuvad edasi. Praegune asendaja tervishoiutöötaja Lea on valitud just seetõttu, et ta on lastele
tuttav ja saab lastega hästi hakkama.
Suvisel ajal, kui rühmad liidetakse ei ole teada, kuhu laps tuleb viia ja vastu võtavad
lapsi täiesti võõrad inimesed, kes ennast ei tutvusta. K. Mihailov leidis, et see on õigustatud
märkus ja suvel pannakse vastav info üles.
Peedu maja trepp. M. Tamm nentis, et probleem on olemas ja koostöös majandusjuhatajaga
tegeldakse lahenduste leidmisega.
Lapsed on õppinud ära väravate avamise ja sel ajal, kui vanemad räägivad veel
kasvatajatega on lapsed juba autode vahel. Leiti, et osalt on probleem siis juba vanemates,
kes peaksid lapsi jälgima. Samuti jätavad paljud vanemad värava lahti, kui näevad last tulemas.









Väravaid ei sulgeta ka siis, kui lapsi parajasti õues ei ole. Siin tuleks teadvustada, et iga vanem
peaks enda ja oma lapse järel värava sulgema.
Peedu aia laululavapoolse värava sulgemine. M. Tamm arvas, et seda väravat ei kasutata
tavapäraselt ja koostöös majandusjuhatajaga leitakse võimalus selle värava turvalisemaks
sulgemiseks.
Õueala. K. Müür selgitas, et õuealal oli algselt üks kahekohaline kiik ja üks
ronimisatraktsioon. Koostöös linnavalitsusega on seda järk-järgult arendatud ja arendamine
jätkub. Sel aastal lisandub samuti uusi atraktsioone. K.Pirksaar arvas, et tore oleks, kui Peedu
maja õuealale saaks tervisespordikeskuses oleva ronimisrajaga sarnase atraktsiooni. See
sobituks hästi ümbritseva keskkonnaga.
Laps ei saa vajalikku logopeedilist abi. Võib-olla on liiga väike. K. Mihailov arvas, et ongi
liiga väike. Kõigi lastega, kes abi vajavad tegeldakse vastavalt vajadusele. Mõned kõnedefektid
on eakohased ja ei vajagi tegelemist.
Vahel jäävad lapsed rühma üksinda. K. Mihailov arvas teadvat, millest jutt käib. Ta
selgitas, et kui on ka koosolekud tagatakse, et kahe rühma vahel olev ühendusuks on avatud ja
seal on vähemalt üks töötaja, kes mõlemat rühma silmas peab. Leiti, et kui üksi oleval õpetajal
on vaja ära käia, võib paluda ka mõnda rühmas olevat vanemat nii kaua rühmas olla, kui
õpetaja naaseb.
Logopeedi ja hoolekogu tööga ei olda kursis. Logopeedi tööpõhimõtteid võiks selgitada
sügisesel lastevanemate koosolekul. Hoolekogu tegemistest võiks teavitada pärast iga
koosolekut toimuva e-kirjaga. Lisaks protokollile, mis pannakse kodulehele.

OTSUSTATI:
1.1 Järgmisel aastal viia küsitlus uuesti läbi paberil;
1.2 Anda tagasisidet läbiviidud küsitluse kohta. (Lisatud dokument „Lastevanemate rahulolu
küsitluse tulemused“)
2. Kohapeal tõstatatud küsimused ja arutelud
2.1

Korraldada järgmine korraline hoolekogu koosolek uue õppeaasta alguses.

Külli Pirksaar
juhataja

Irena Lümat
protokollija

