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Rahuolu-uuringu kokkuvõte ja auhinnad (Kristiina);
Kollektiivpuhkus ja võimalik küsitlus valla lasteaedades (Helen);
Lastevanemate aktiivsus hoolekogu tegemistega seoses (Kristiina);
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1. Rahuolu-uuringu kokkuvõte ja auhinnad
Rahulolu-uuring toimus ühe nädala jooksul märtsikuus. Kokkuvõtvalt võib tulemustega
rahule jääda. Kõrge oli nii vastamise protsent (70,20 %) kui ka keskmine tulemus 4,33 punkti,
mis tähendab, et lapsevanemad olid enamike väidetega pigem nõus ja lasteaias toimuvaga
rahul. Õige oli hoolekogu otsus enne uuringu korraldamist osade küsimuste ülesehituse
korrigeerimine võrreldes eelnevate aastatega. Sest tunduvalt vähem laekus väidetele vastuseid
„ei oska öelda“, mis on varasemalt tulemuste keskmist oluliselt mõjutanud.
Rühmade lõikes oli kõige aktiivsem Rõõmupesa rühm, vastamisprotsent 93,75.
Vastamisprotsent üle 75% oli veel kolmes rühmas
Päikesekiired, Naerulinnud ja
Vanderpõnnid.
Seoses uuringus toodud lapsevanemate kommentaaridega, teeb hoolekogu lasteaiale
ettepaneku, koostada kommentaaridele kirjalik tagasiside, kus lapsevanema tähelepanekule
järgneb lasteaiapoolne lühike kommentaar. Tagasiside võiks koostada esimesel võimalusel ja
saata lastevanematele rühmalistidesse.
Täpsem kokkuvõte rahulolu-uuringu tulemuste ja lapsevanemate poolt antud kommentaaride
kohta on toodud Lisas 1.
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OTSUSED:
 Kristiina vormistab rahulolu-uuringu tulemuste kohta eraldi kokkuvõte protokolli
lisas.
 Aktiivsemad neli rühma saavad auhinnaks kommikotid, mis pannakse lasteaia poolt
välja rühmadesse aprillikuu jooksul.
 Iga rühma liige saadab koos protokolliga rühma listi ka oma rühma ja terve lasteaia
tulemused (2 tabelit).
2. Kollektiivpuhkus ja võimalik küsitlus valla lasteaedades
Helen on ettevalmistanud elektroonilise küsitluse põhja lastevanematele, selgitamaks välja,
kas meie lasteaia lapsevanemad vajaksid juulis valverühma.
Hoolekogu on seisukohal, et hetkel võib olla tekkinud olukord, kus osad lapsevanemad on
pandud sundolukorda ja nende peredel ei ole valikut, kuna oma puhkuseid planeerida. Ainuke
valik, mida kollektiivpuhkuse ajal lapsevanematele pakutakse, on asenduskoht Maardu
lasteaias.
Hoolekogu saab ka aru, et head ja lihtsalt lahendust antud probleemile, kõiki aspekte arvesse
võttes, ei ole. Küll aga leiame, et teemat tuleks uurida ja vajadusel ning võimalusel pakkuda
kokkulepitud alternatiivi lapsehoiuks kollektiivpuhkuse ajal oma valla piires.
Arutelu hoolekogu ja valla esindaja vahel:
Varasemalt on valla kogemus näidanud, et need vanemad, kes esialgu valverühma teenust
vajavad (10 kuuni 15), leiavad siiski suveperioodil võimaluse laps koju jätta. On olemas ka
lapsevanemaid, kes panevad lapse nimekirja nö igaks juhuks. Valla asi on aga hoolitseda ka
lapse heaolu eest, mis tähendab, et suvepuhkus juulis on see kuu, kus laps peaks saama
lasteaiast puhata.
Vald eeldab, et need lapsevanemad, kellel on toetust või lapsehoiu teenust puhkuse perioodiks
vaja, kontakteeruvad nendega ise otse ning igale juhtumile lähenetakse personaalselt.
Lasteaed ja vald on arutatud valverühma vajaduse küsimustiku läbiviimist sügisel, kui
liitunud on uued lapsevanemad. Lisaks leiti, et kui viia küsimustik läbi veel sellel aastal võib
lapsevanematel tekkida segadus ja valeootus, et valverühma avamist planeeritakse juba 2015
aastaks.
Ettevalmistatud küsimustikku tuleks täiendada ja rõhutada vastajaile teatud olulisi aspekte,
mis valverühma avamisega vallas, juulikuus, endaga kaasa tooks:
- Kui lasteaed on avatud 12 kuud aastas, siis tuleks kõikidel lapsevanematel maksta
kohatasu kõigi 12 kuu eest, olenemata sellest, kas tema laps kasutab valverühma
teenust või mitte;
- Vältimaks varasemaid olukordi, kus lapsele on valverühmas koht kokkulepitud, kuid
reaalselt last kohale ei tooda, tuleks kokkulepitud aja eest toiduraha tasuda
ettemaksuna, mis ei kuulu tagastamisele;
- Küsitluses tuleks ära märkida valverühma asukoht;
- Kuna lasteaias on õpetajatel õigus 42-le puhkusepäevale, siis näitab lasteaia
kogemus, et selline kuuajane puhkus on parim, et kõige optimaalsemalt lasteaia tööd
korraldada. Juhul kui saab olema avatud valverühm juulikuus, siis tuleks arvestada
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rühmade kokku liitmisega ka muul ajal aastas (mitte ainult juunis ja augustis nagu on
olnud viimasel kahel aastal).
OTSUSED:
 2015. sügisesel (septembris) võetakse kõigis valla lasteaedades lastevanemate
üldkoosolekul teemaks valverühm juulikuus. Teemat tutvustab valla esindaja.
 Peale koosolekuid saadetakse koheselt laiali küsitlus kõikides lasteaedades, saamaks
teada lastevanemate seisukohta antud teemal.
 Carmen Viherpuu edastab info Loo ja Neeme lasteaiale, paludes lisada sügisel
toimuva üldkoosoleku teemade päevakorda juulikuu valverühma punkti.
 Helen täiendab küsimustikku, võttes arvesse koosolekul tehtud tähelepanekuid ja
saadab küsimustiku tutvumiseks hoolekogule ning valla esindajale.
3. Lastevanemate aktiivsus hoolekogu tegemistega seoses
Ühes rühmas tehtud katse näitas, et tegelikult paljud lapsevanemad ei tutvu hoolekogu
koosoleku protokollidega, mis on peamine infoallikas hoolekogu tegemiste kohta. Samas ei
saa unustada, et ka hoolekogu liikmed ise peavad lastevanematega suheldes aktiivsed olema –
ka siis kui tundub, et kedagi ei huvita ja kirjadele ei reageerita. Hoolekogu liikme ülesanne on
saata koosoleku päevakord enne koosolekut lastevanematele tutvumiseks, et saaks vajadusel
päevakorda lastevanemate poolt tõstatatud teemadega täiendada. Peale koosolekut saadab
hoolekogu liige lastevanematele koosoleku protokolli. Kui lapsevanemad mingil põhjusel
seda infot oma rühma esindajalt ei saa, siis tuleks esindajalt uurida, miks info lapsevanemani
ei jõua. Alati võib pöörduda ka otse hoolekogu esimehe või lasteaia direktori poole.
Arutleti võimaluste üle, kuidas saaks infot veel paremini lapsevanemateni viia ja anda
ülevaadet hoolekogu tegemistest.
OTSUS:
 Pärast hoolekogu koosolekut ja protokolli kinnitamist pannakse protokollide
päevakorra punktid koos otsustega rühmade stendidele.
4. Võimalik artikkel valla lehes
Kohatasu soodustuse teema arutelu näitas, et olulistes küsimustes on vajalik teha koostööd ka
valla teiste lasteaedade hoolekogudega. Küll aga tekkis kahtlus, et kui paljud lapsevanemad
üldse on hoolekogu tegemiste ja otsustega kursis. Seetõttu on hoolekogu ettepanek kirjutada
valla lehte üks informatiivne artikkel hoolekogu teemal laiemalt – mida hoolekogu teeb, mis
kasu on hoolekogust lapsevanemale jms.
OTSUS:
 Kristiina kirjutab artikli 2014/2015 õa jooksul.
5. Lõputrall - kuna toimub, mis toimub
Lõputralli teema on veel arutusel. Koolieelikute vanemad on teinud ettepaneku teha Lõputrall
varem, maikuu keskel, et liiga palju üritusi ei kuhjuks maikuu lõppu (võttes arvesse, mis
toimub samal ajal ka koolis ja muusikakoolis).
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6. Lasteaia talgud kevadel.
Sellel kevadel on talgud plaanis korraldada aprillis. Peamine abi, mida lasteaed vajab, on
seotud liiva laiali kandmisega mängualadele – kiikede alla maja taha ja liivakastidesse.
Lisaks liiva toomisele on tehtud ettepanek teha õue ala asfaltteedele erinevaid joonistusi. Nt.
tähestik, numbrid, erinevad mängud, keks, kujundid, labürindid jms.
OTSUS:
 Kristiina aitab värvide soetamisel.
 Kaili suhtleb õpetajatega ja püüab täpsed kavandid ning plaanid kokku koguda aprillis.
7. Kolme õpetaja süsteem Põnnipesas ja rühmas üles kerkinud küsimused.
2014/2015 õppeaastal alustas Põnnipesa rühmas kolm õpetajat – üks täiskohaga ja kaks poole
kohaga. Kuna Põnnipesa rühmas on õpetajad pidevalt vahetunud ning sügisel alustatud
süsteem uus (teistes rühmades on kaks õpetajat, mõlemad täiskohaga), tunneb rühm huvi, kas
selline töökorraldus on jätkusuutlik ning stabiilne? Kui alguses oli kolm õpetajat pigem
sundolukord, siis kas järgmisel õppeaastal jätkub sama süsteem? Lisaks oli küsimus, kuidas
kolme erineva õpetaja puhul toimub infovahetus lapsevanematega ning kes vastutab
arenguvestluste eest?
Lasteaed ja õpetajad ise on praeguse korraldusega rahul. Õpetajatele selline tööjaotus sobib
ning nad on avaldanud soovi jätkata Põnnipesa rühmas kuni koolini. Kaili kinnitas, et kõik
kolm õpetajat arutlevad laste arengu üle üheskoos ning arenguvestluste plaan tehakse ühiselt.
Kolme õpetaja kord toimib, õpetajad täiendavad teineteist ja toetavad üksteise õppetegevusi.
Süsteem on uus ja kui kellegil on kommentaare voi ettepanekuid, rahulolu voi rahulolematust,
siis ootab juhtkond igati ettepanekuid.
OTSUSED:
 Kristiina vormistab rahulolu-uuringu tulemuste kohta eraldi kokkuvõte protokolli
lisas.
 Aktiivsemad neli rühma saavad auhinnaks kommikotid, mis antakse lasteaia poolt
rühmadele üle aprillikuu jooksul.
 Iga rühma liige saadab koos protokolliga rühma listi ka oma rühma ja terve lasteaia
tulemused (2 tabelit).
 2015. sügisel (septembris) võetakse kõigis valla lasteaedades lastevanemate
üldkoosolekul teemaks valverühm juulikuus. Teemat tutvustab valla esindaja.
 Peale koosolekuid saadetakse koheselt laiali küsitlus kõikides lasteaedades, saamaks
teada lastevanemate seisukohta antud teemal.
 Carmen Viherpuu edastab info Loo ja Neeme lasteaiale, paludes lisada sügisel
toimuva üldkoosoleku teemade päevakorda juulikuu valverühma punkti.
 Helen täiendab küsimustikku, võttes arvesse koosolekul tehtud tähelepanekuid ja
saadab küsimustiku tutvumiseks hoolekogule ning valla esindajale.
 Peale hoolekogu koosolekuid ja protokolli kinnitamist, pannakse protokollide
päevakorra punktid koos otsustega rühmade stendidele.
 Kristiina kirjutab hoolekogu kohta artikli valla ajalehte 2014/2015 õa jooksul.
 Kristiina aitab värvide soetamisel.
 Kaili suhtleb õpetajatega ja püüab täpsed kavandid ning plaanid kokku koguda aprillis.
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Järgmist kohtumist planeeritud ei ole. Jooksvaid küsimusi lahendatakse e-maili teel ja
viimane hoolekogu koosolek toimub enne uue hoolekogu valimist – kas juunis, augustis või
septembris.

Kristiina Vaik
Hoolekogu esimees

Berit Sirotkin
Protokollija
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LISA 1

Rahulolu-uuringu tulemused 2014/2015
1) Vastamise protsent
Kokku käib lasteaias 151 last, rahulolu küsimustik täideti 106 lapse kohta – vastamise %
70,20. Eelmisel õppeaastal läbiviidud uuringul oli vastamise protsent 62,73.
Rühmade lõikes oli kõige aktiivsem Rõõmupesa rühm, kus osales 93,75% lapsevanematest.
Järgnesid Päikesekiired 87,5%, Naerulinnud 81,82% ja Vanderpõnnid 77,78%. Ülejäänud
rühmades jäi vastamisprotsent alla 70. Kõige vähem andsid tagasisidet Vigurvända rühma
lapsevanemad, kus vastamisprotsent oli 47,62. Vaata joonis 1.

Vastamise % rühmade lõikes
100
90

93,75
87,5

80

81,82

77,78
66,67

70

61,9
54,55

60

47,62

50

Total

40
30

Joonis 1. Vastamise % rühmade lõikes.

2) Keskmised tulemused väidete lõikes
Kokku esitati lapsevanemale 14 väidet, millele sai vastata skaalal 1 kuni 5: 1- ei ole üldse
nõus; 2- ei ole pigem nõus; 3- ei oska öelda; 4- olen pigem nõus; 5- olen täiesti nõus.
Keskmine punktisumma esitatud väidetele terve lasteaia peale kokku oli 4,33. Sellest võib
järeldada, et enamik lapsevanemaid on lasteaias toimuvaga rahul ja esitatud väidetega oldi
pigem nõus.
Hea meel on tõdeda, et kõrgeima punktisumma sai väide „Usaldan oma lapse
rühmaõpetajaid“. Kõrge rahulolu tulemus oli ka väidetel „Olen Kostivere lasteaiaga tervikuna
rahul“, „Olen rahul lasteaias toimuvate üritustega“ ja „Saan piisavalt infot hoolekogu
tegemistest“. Kõik nimetatud väited said punktisumma 4,50 ja rohkem. Vaata joonis 3.
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Keskmised tulemused väidete lõikes
4,61

Usaldan oma lapse rühmaõpetajaid
Olen Kostivere lasteaiaga tervikuna rahul

4,53

Olen rahul lasteaias toimuvate üritustega

4,53
4,50

Saan piisavalt infot hoolekogu tegemistest
Lasteaia kodukorra nõuded on mõistlikud

4,34

Õppe- ja kasvatus- tegevus toetab piisavalt minu lapse arengut

4,34
4,33

Minu lapsele meeldib lasteaias

4,29

Rühmaõpetajad on minu ja mu lapse jaoks alati olemas

4,26

Minu lapsel on rühmas teiste lastega head suhted

4,23

Meie lasteaed on hästi juhitud
Lasteaial on olemas kaasaegsed õppe- ja kasvatus- tegevuseks vajalikud vahendid

4,16

Mind informeeritakse lapsega päeva jooksul toimunud olulistest sündmustest

4,16
4,15

Saan erinevatest kanalitest piisavalt lasteaia tegevust puudutavat infot

4,13

Lasteaia territoorium on lastele turvaline

4,1

4,2

Joonis 3. Keskmised tulemused küsimuste lõikes.
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4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

Madalamad punktid said väited „Lasteaial on olemas kaasaegsed õppe- ja kasvatustegevuseks
vajalikud vahendid“ ja „Mind informeeritakse lapsega päeva jooksul toimunud olulistest
sündmustest“, mõlemad 4,16 punkti. Viimase väite puhul võib kaaluda väite sõnastuse
muutmist, kuna on teada, et tegelikult ei olegi õpetajatel võimalik lapsevanemale igal õhtul
lapsega päeva jooksul toimunust ülevaadet anda. Pigem on rühmades kokku lepitud, et kui
lapsevanem infot soovib, siis ta seda küsib. Õpetajad annavad tagasisidet juhul, kui toimunud
on midagi märkimisväärset.
Väite „Saan erinevatest kanalitest piisavalt lasteaia tegevust puudutavat infot“ keskmine
punktisumma oli 4,15. Lastevanemate kommentaarides märgiti korduvalt, et kasutusele
võetud e-süsteemid ei toimi päris nii nagu võiks – kas ei ole infot lisatud või on info aegunud.
Sama märkus puudutas ka lasteaia kodulehel olevat infot.
Kõige vähem punkte sai väide „Lasteaia territoorium on lastele turvaline“. Peamise
probleemina toodi välja lasteaia tagumine aed, mis ei ole piisavalt turvaline. On auke ja lastel
on võimalik läbi aia lasteaia hoovist välja minna.
3) Keskmised tulemused rühmade lõikes
Kui vaadata keskmisi tulemusi rühmade lõikes, siis võib näha, et kõik rühmad said
keskmiseks üle 4 punkti. Kõrgeim punktisumma oli Pesamuna rühmas - 4,46 punkti - ja kõige
madalam tulemus oli Vanderpõnnide rühmas - 4,13 punkti. Vaata joonis 2.
4,50
4,40

4,46

4,44
4,39

4,39
4,34

4,31

4,30

4,19

4,20

4,13

4,10
4,00

Joonis 2. Keskmised tulemused rühmade lõikes.

4) Kokkuvõtvalt võib selleaastase rahulolu-uuringu tulemustega rahule jääda. Järgmises
punktis on toodud kokkuvõte lastevanemate poolt antud kommentaaride kohta.
Loodetavasti leiavad siit nii õpetajad kui ka lapsevanemad teemasid, mille üle saab
peatselt toimuvatel arenguvestlustel omavahel arutleda – näiteks õpetajad saavad
selgitada, mida nad ikkagi rühmas olles arvuti taga teevad ja lapsevanemad küsida
ülevaadet õppe- ja kasvatustegevuseks kasutatavate vahendite kohta.
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5) Ülevaade väidetele antud kommentaaride kohta.
VÄIDE

KOMMENTAARIDE KOKKUVÕTTED

Minu lapsele
meeldib lasteaias

-Hommikuti raske minna, õhtul raske ära tulla.
-Kui on pikem paus olnud, siis ei minda alati hea meelega.
-Ei meeldi käia üritustel, mis toimuvad väljaspool lasteaeda (teatrid).
- Sõltub õpetajast.
- Mõnes rühmas väga põhjalik tagasiside.
- Pigem räägitakse negatiivsest kui positiivsest.
- See on lapsevanema enda ülesanne tagasisidet küsida.

Mind informeeritakse lapsega päeva
jooksul toimunud
olulistest
sündmustest
Minu lapsel on
- Üldiselt on suhted head aga mitmes rühmas, on vähemalt üks pisut
rühmas teiste lastega keerulisema loomuga laps.
head suhted
Usaldan oma lapse
- Õpetajad on usaldusväärsed, hoolivad.
rühmaõpetajaid
- Laste suhtes võiksid õpetajad olla veel tähelepanelikumad.
- Osadesse lastesse suhtutakse eelarvamusega.
Rühmaõpetajad on
- Korduvalt on lapsevanem lõunaune ajal lapsele järele minnes lapsed
minu ja mu lapse
rühmast omapead leidnud. On oodanud 15 min ja läinud ka minema
jaoks alati olemas
nii, et pole õpetajaid näinud. (Lasteaed on selle küsimusega
konkreetses rühmas tegelenud).
- Vahest häirib lapsele järgi minnes see, et kasvatajad lobisevad
omavahel ja alles lapsevanemat märgates hakatakse last otsima.
- Suures rühmas on palju tahetud, et õpetaja lapse jaoks koguaeg
olemas oleks.
- Häirib, kui õpetaja on arvutis, ei saa aru, millega tegeleb seal.
Lasteaial on olemas
- Usun, et see on nii, sest selles vanuses ei peakski olema kõik veel
kaasaegsed õppe- ja arvutitel-nutiseadmetel põhinev.
kasvatustegevuseks
- Eraldi ei ole vahendeid lastevanematele tutvustatud.
vajalikud vahendid
- Poistele mõeldud mänguasju on vähe.
Õppe- ja
- Ideaalis vajaks lapsevanem rohkem tagasipeegeldust ja vanemate
kasvatustegevus
kaasamist.
toetab piisavalt minu - Võiks olla rohkem tagasisidet. Näiteks meili teel, kuidas midagi
lapse arengut
hästi/halvasti läks. Mida võiks kodus harjutada.
- Tegevusi lastele jagub, kuid alati võiks olla veidi suurema
väljakutsega ülesandeid. Samas peab alati arvestama laste erineva
tasemega.
Olen rahul lasteaias
- Väga tore on, et lapsed saavad õppida esinemisi ja võtta osa
toimuvate üritustega erinevatest tähtpäevadest.
- Meeldib, et lapsed saavad palju teatris käia (teatrit näha).
- Vahel on tasulisi üritusi väga tihti. Vahel on "auk" seesühtlustada/tasakaalustada võimalusel.
- Etendused majast väljas on kallid, võibolla 1 väljasõit, aga edasi on
liig. Lasteaeda esinema kutsutud teatritest piisab.
- Üldiselt küll, va. need teatrikülastused, kuhu pileteid ei ole kogu
rühma lastele.
Meie lasteaed on
- Õpetajate koolitustel piisaks, kui käiks 1 rühmaõpetaja, kes jagab
hästi juhitud
hiljem uusi teadmisi teise rühmaõpetajaga. Ei tohiks olla kõik korraga
tööst eemal.
- Kommunikatsioon rühmaõpetajate ja lastevanemate vahel on väga
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Lasteaia kodukorra
nõuded on
mõistlikud

Lasteaia
territoorium on
lastele turvaline

Saan piisavalt infot
hoolekogu
tegemistest

Saan erinevatest
kanalitest piisavalt
lasteaia tegevust
puudutavat infot

Olen Kostivere
lasteaiaga tervikuna
rahul

hea.
- Ei ole juhataja tegevusega kursis ja ei tea, millised on juhatajakasvatajate omavahelised suhted.
- Lasteaed võiks olla revolutsioonilisem ja lõpetada nohu haiguseks
kutsumise ning selle pärast laste koju jätmise nõudmise.
- Kõik nõuded ei ole mõistlikud.
- Mänguasjapäeva osas piirangu seadmine on arusaamatu. Kui
lasteaias käib rohkem kui üks laps, on väga ebaõiglane, et üks laps ei
või mänguasja kaasa võtta, teine aga võib.
- Turvaline, kui õpetaja piisavalt hoolikalt jälgib oma rühma laste
tegevusi õues, mitte ei jutusta kolleegidega.
- Tihti ei viitsi (või ei oska) vanemad sulgeda väravaid ülevalt
haagiga.
- Lapsed on lasteaia piirdeaia aukudest välja pugenud. On selge, et
õpetajad ei jõua õues kõiki lapsi jälgida, seega peaks aed kindlasti
väga turvaline olema.
- Rühma välisuks on liiga äkiline pisemate jaoks.
- Sel aastal üllatas mitu päeva värava ees olnud porilomp.
- Korduvalt on lapsed põõsastes mängimas olnud. Lisaks riiete
kahjustamisele võivad oksad ka silma sattuda.
- Õpetajad kogunevad ühte kohta ja lapsed on tunduvalt eemal.
- Sooviks infot koosolekute toimumise aegade kohta, et teaks ette,
mida arutatakse või, et teaks omalt poolt päevakorra punkti lisamiseks
ettepanekuid teha. (Iga hoolekogu liige on kohustatud koosoleku
toimumisest ja päevakorrast enne koosoleku toimumist lapsevanemaid
meili teel teavitama.)
- Hoolekogu protokollid jõuavad kõik minuni ja loen neid suure
huviga.
- Hoolekogu teeb head tööd.
- Käesoleval aastal on hoolekogu tegemised pigem negatiivset
emotsiooni kiirgavad. Arvan, et hoolekogu peaks lapsevanemaid
pigem esindama ja nende huve kaitsma, mitte uusi kohustusi
genereerima.
- Sündmustest teab alati ette, kuid nt võiks ju olla lasteaia
koduleheküljelt leitavad galeriid ürituste piltidega
- Kodulehel on praegu kirjas üritused sept.-dets.2014, võiks infot pisut
uuendada!
- Millal infosüsteemi reaalselt kasutama hakatakse?
- Eeskätt lasteaed ise. Kuna tahvel ruulib, siis millal saavad
Naerulinnud oma tahvli?
- Kuna ei ole e-lasteaiaga liitunud ei oska öelda kas sealt saaks
igapäevategevuste kohta rohkem infot. Peamine informaator on
õpetaja.
- Kodulehel on pidevalt menüü aegunud ja loobusin seda jälgimast.
Äkki see nüüdseks paranenud.
- Need teated, mis tulevad juhtkonnalt ja on kõikidele rühmadele
ühised, võiksid tullagi kohe kõikidele rühmade listi otse, mitte läbi
rühma.
- Väga tore lasteaed koos toreda töötajate kollektiiviga.
- Kui põhikirjas on öeldud, et õues käiakse iga ilmaga, siis tuleb seda
ka teha. Määrdunud või märjaks saavad riided ei ole argument tuppa
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Soovin veel lisada:

jäämiseks.
- Tundub, et tublidel rühmaõpetajatel on eelis nõrgemate ees. Rohkem
kommunikatsiooni ja koostööd erinevate tasandite vahel.
- Tallinna elanikule on hind röögatult kallis
- Rühma tel nr võiks olla ka kodulehel rühma info juures.
- Lasteaed võiks lõpetada päkapikkude teema üle arutamise. See
peaks olema ühtne lasteaia otsus, kuidas selles osas toimida. Kas on
kõigis rühmades või pole kusagil. Ebamäärasus ning liigne liberaalsus
tekitavad peredes, kus on mitu last erinevates rühmades, ainult
segadust.
- Olen lasteaia ja kõikide tegevuste ning üritustega väga rahul.
Lapsele meeldib ning tal on seal hea ja turvaline olla, mis ongi
peamine.
- Oleks tore, kui lasteaia juures tegutseks poistele või ka mõlematele
mõni trenn. Talvel välja hüütud jalgpallimõte on täitsa tore. Või nt
džuudo.
- Kolm pisemate rühma võiksid mängida ühel õuel ning suuremad
saaksid koos teiste suurtega lasteaia suures mänguhoovis mängida.
Oleks turvalisem.
- Kiidan üldiselt laia huviringide valikut ning väga head korraldust:
pärast õhtusööki, enne kojuminekut, mõistliku hinnaga, samas majas.
- Kindlasti võiks lasteaial olla ühtne jõulukingitus, kommipaki näol,
jääks vaidlemine ära!
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