
Lindi Lasteaia-Algkooli lasteaia lastevanemate koosoleku protokoll 

Toimumisaeg: 13. Mai 2019  kell 17.15-18.20 

Toimumiskoht: Lindi  Lasteaed – Algkool 

 

Koosoleku juhataja: Eve Naudi, Ulla Orgusaar, Anu Vahter,  

Koosolekul osalesid õpetajad: Anu Vahter, Kärt Jürgens, Eve Naudi. Direktor: Ulla Orgusaar 

ja psühholoog Aive Hirs, lapsevanemad (osalejate nimekiri lisatud protokollile) 

Koosoleku protokollija: Kärt Jürgens 

Päevakord:   

1. Psühholoog Aive Hirs sõnavõtt 

2. Lasteaia rahulolu-uuring 2018/19 õppeaasta kokkuvõte 

3. Jooksvad küsimused. 

4. Lasteaia lõpetamine ja suvine töökorraldus, uue õppeaasta plaanid 

 

1. Kuulati:  

Aive Hirs tutvustas ennast ning rääkis hetkel aktuaalsetest probleemidest. Nutiseadme 

kasutamine pärsib lapse arengut. Ta selgitas, et mure korral võib julgelt pöörduda 

spetsialisti poole. Usaldada õpetaja märkamist ja soovitusi kuulda võtta.  

 

2. Kuulati:  

Ulla Orgusaar andis ülevaate rahuloluuuringust 2018-2019 õppeaasta kohta.  

Lapsevanemad on meiega rahul.  

Ettepanekuna võiks küsitlusse panna üritused valikvariantidega.  

Õpetajad tegid ettepaneku, et sügisel võiks toimuda stuudiumi keskkonna koolitus.  

 

3. Õpetaja Eve Naudi:  

 

 SOS!!!  9.30 Tõstamaa tuletõrjedepoo külastus. Kas on kedagi, kes saab meid 

transpordiga aidata? 

  VAHETUSRIIDED- varuriided puuduvad, vastavalt ilmale õueriided!!! 

KONTROLLI! 

 Neljapäeval 16.05- Noorsoopolitsei külastus, jalgrataste ja kiivrite kontroll!! 

RULLUISKE EI LUBA! 

 17.05- reedel, teeb treener judo trenni järgi;) 

 20.05, esmaspäeval, lähme Pärnu Mini zoo`sse bussiga- pilet 3 euri ( reedeks tuua 

õpetaja kätte) Lõunasöögi snäki võtame kaasa! 



 Teisipäeval ,21.05 , Linnufarmi külastus (Kaspari vanaema, Soomra küla), kel soovi 

mune osta võivad raha kaasa võtta. Kes soovib kaasa tulla ja saaks aidata transpordiga  

ja kolmapäeval REINU TALLU!   

Õpetaja Anu Vahter: 

 

 NELJAPÄEV (23.05)- LEMMIKLOOMAPÄEV,  kui kellelgi on kodus vahvat 

lemmikut, keda meile rühma tuua ja tutvustada siis on ta teretulnud! Riine tuleb oma 

koeraga, Haidi kanad, Marina hamstrid. 

 26.05 Audru Pargis eelkoolilaste  laulupäev kl 15.00 (PEO ALGUS) oodatud on kõik ! 

 29.05 Matkapäev- plaan minna hommikul merele ja pärast Valgeranda autodega, 

piknik, matk metsas! Abi transpordil, tulge kaasa!! 

 31.05 trennid lõpevad ära, trenni rahad peavad olema selleks ajaks tasutud! 

 

4. Õpetaja Eve Naudi: 

 

LASTEAIA LÕPUPIDU KELL 13.00 

 RIIETUS KÕIGIL- pidulik – teema ROOSA! LAPSED EI MAGA ja võimaluse 

korral lapsed kl 14.00 koju viia! 

Alates 3. juunist palume teada anda/ tabelisse/ stuudiumisse märkida ALATI millal 

laps puudub – tellime toitu vastavalt teatatud laste arvule ja peale jaanipäeva lähevad 

rühmad kokku (õpetajad puhkavad, põrandate vahatamine jne) 

 

Ulla Orgusaar teavitas lapsevanemaid, et 14.06 palume võimaluse korral lapsed koju 

jätta-ÕPETAJAD VÄLJASÕIDUL- rühmas asendus inimene! Kui keegi soovib meid 

aidata siis palume sellest meile teada anda!;) 

Lapsevanemad võtsid info teadmiseks.  

 

Kärt Jürgens:  

 

 Plaan Tallinnasse ( mis ära jäi sellel õppeaastal) ja Vene tallu,  lükkub edasi 

järgmisesse õppeaastasse! 

 

 

Koosoleku juhatajad: 

 

Eve Naudi 

 

Ulla Orgusaar 

 

Anu Vahter 

 

Protokollija: Kärt Jürgens 



 


