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1. Rahulolu küsitlustikuga seonduv (Kersti)
2. Jooksvad küsimused
1. Rahulolu küsitlustikuga seonduv
Rahuloli küsimustik on valmis Google keskkonnas . Küsimustele saab vastata ajavahemikul 7.03
kuni 20.03. Küsimustik saadetakse laiali läbi rühmameilide kui ka läbi Eliis keskkonna. Lisaks
elektroonilisele küsimustiku täitmise võimalusele, saab seda täita ka rühmades paberkandjal.
Küsimustele saab vastata alljärgnevalt:
1- Pole üldse nõus
2- Pigem ei ole nõus
3- Ei oska öelda
4- Pigem olen nõus
5- Olen täiesti nõus
Küsimused:
1. Minu lapsele meeldib lasteaias
2. Mind informeeritakse lapsega päeva jooksul toimunud olulistest sündmustest
3. Minu lapsel on rühmas teiste lastega head suhted- rühmas ei ole narrimist, kiusamist
4. Usaldan oma lapse rühmaõpetajaid
5. Rühmaõpetajad on minu ja mu lapse jaoks alati olemas
6. Lasteaias olemas olevad vahendid võimaldavad läbi viia edukat õppe- ja kasvatustegevust
7. Õppe- ja kasvatustegevus toetab piisavalt minu lapse areng
8. Olen rahul lasteaias toimuvate üritustega
9. Meie lasteaed on hästi juhitud- lasteaed on avatud 07.00- 19.00, lastega tegelevad õpetajad
ja abiõpetajad, toimub regulaarne õppetöö, toitlustus, üritused ja väljasõidud
10. Lasteaia kodukorra nõuded on mõistlikud
11. Lasteaia territoorium on lastele turvaline
12. Saan piisavalt infot hoolekogu tegemistest
13. Saan erinevatest kanalitest piisavalt lasteaia tegevust puudutavat infot
14. Olen Kostivere lasteaiaga tervikuna rahul
Iga küsimuse all on kommentaari lahter, eriti on oodatud kommentaarid kui olete vastanud
küsimusele vastuse variandiga 1-3 .

OTSUS: Küsitlus on lastevanematele täitmiseks üleval Google keskkkonnas ja paberkandjal
rühmades alates 7.03 kuni 20.03.
2. Jooksvad küsimused
1. Lasteaial on uus üldine meili aadress lasteaed@kostilaps.ee
2. Lasteaia väravad – Palume kõigil lastevanematel lasteaeda tulles ja sealt lahkudes väravad
korralikult enda järel sulgeda, eriti tähelepanelik tuleks olla kunagise perearstikeskuse juures oleva
väikse väravaga. See on tihtipeale halvasti kinni pandud ja lapsed saavad selle kerge vaevaga ise
lahti.
Suuremad lapsed ei tohi ise väravaid avada. Värava avamiseks ronivad nad värava
konstruktsioonile, et ülevalt “riiv” avada. Palume lapsevanemaid, et nad ei lubaks lastel väravid
ise avada. Selline tegevus mõjub halvasti värava võrgule ja konstruktsioonile ja lapsed võivad
päeval ise välja saada aiast.
OTSUS: Hoolekogu liikmed saadavad vastavasisulised kirjad oma rühma lapsevanematele
4. Kiri Maanteametile seoses ülekäiguraja tegemiseks lasteaia juurde. Kostivere kool on lasteaia
hoolekoguga sama meelt, et ülekäigurada on vaja aga tekkis küsimus, kes peaks selle sisulise kirja
Maanteeametile saatma. Lasteaia hoolekogu on seda meelt, et kiri tuleks saata nii Kostivere
lasteaia, kooli ja valla poolt allkirjastatuna.
OTSUS: Kersti suhtleb Maanteeametile esimese kirja koostanud Maria Kisseljova´aga, teise kirja
koostamise üksikasjades.

Järgmine hoolekogu koosolek 20 aprill algusega 17.30.
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Iga rühma põhiliige hoolitseb isiklikult selle eest, et hoolekogu koosolekul oleks rühma esindaja
kohal, kas põhiliikme või asendusliikme näol. Hoolekogu liikmed valiti ja kinnitati üheks
õppeaastaks sügisesel lasteaia/rühmakoosolekul.

