
LASTEVANEMATE 
KOOSOLEK

12.veebruar 2019

Konguta Koolis
Osalejaid 29

46% lastevanematest

Algas 17.00

Lõppes 18.30



Siit 

leiab 

infot





DOKUMENDID

Võetakse kasutusele



HOOLEKOGU

Taivi Lehtveer „Teokesed“ Egle Heimonen „Mõmmikud“ 

Helen Kask „Oravakesed“ Merle- Kairit Toom „Mesimummid“

Lapsevanem saab 

infot, toetust jms 

hoolekogult 



Saab osaleda 

koolitusel



Töökorraldus

Lasteaed avatud 7.00- 18.00

■ Alates 1.veebruarist 2019

■ Mõmmikud 7.00- 18.00 (11 tundi); 1 õpetaja+ õpetaja assistent+ õpetaja abi

■ Teokesed 7.30- 17.00 (9, 5 tundi); 1 õpetaja+ 2 õpetaja assistenti

■ Mesimummid 7.30- 17.30 (10 tundi); 1 õpetaja+ 2 õpetaja assistenti

■ Oravakesed 7.00- 18.00 (11 tundi); 2 õpetajat + 1 õpetaja abi

■ Valverühmad



Ümberehitustööd 2019

Kollektiivpuhkus 1.juulist 2019- 4.august 2019

Lapsi võtavad vastu: 

Murumuna 

Õnneseen

Järve lasteaed?

Tasumine: osalustasu meie lasteaia järgi(25.-). Toitlustus 1,80 päev



EELKOOL

■ Käivitub 4.märtsil 2019 Vajalik lapsevanema avaldus

■ Esmaspäeviti kell 9.00- 9.45

■ Õpetaja Lily Šanin



Rahulolu, millega on Teie arvates hästi meie 
lasteaias hästi

■ Suvel lahti Palju väljasõite, õppekäike Huvitav, tegus. Kulutused mõistlikud

■ Olen lasteaiaga väga rahul. Rühm võtab osa väga paljudest projektidest ja lastega tegeletakse väga palju.

Tore ja armas väike lasteaed. Kasvatajad väga toredad.

■ Kogu kooli kokkusaamine korra päevas, laste tunnustamine ja õnnitlemine kõigi ees.

■ Konguta Kooli lasteaia kohta ainult kiidusõnad, väga asjalik. Üleminek lasteaiast kooli on sujuv ja keskkond

pole lastele võõras.

■ Hästi on see, et on koht kuhu saan lapsed päevaks viia ja lapsed tahavad veel minna. Koolieelik küll mitte,

aga ikkagi.

■ Personalile, eriti õpetajale, last üle andes jääb süda rahule: empaatiavõime, professionaalsus, 

suhtlemisoskus - jõudu selle hoidmiseks ja kasvatamiseks! Kui laps on ka lasteaias armastatud, siis on see

suurepärane. Lisaks väga sujuv üleminek oma kooli…

Innove

Rahulolu küsimustik 

lapsevanemale 2018



Rahulolematus, mis häirib

■ Mõnedel lastevanematel on teistsugused kasvatusreeglid(lubavad) kui minul

■ Trennid jms puuduvad 5aastastele.

■ Info võiks liikuda paremini, emaili teel infot jagada. Kui laps kodus, siis ei tea 

tulevatest üritustest.

■ Puuduvad ettepanekud

■ Koolieelikute ettevalmistus on liiga aeglane, tagasiside andmine puudulik. Olen 

pakkunud välja, et kool võiks rohkem tegeleda ja ettevalmistada koolieelikuid 

kooliks, mis neid eest ootab. Selle peale öeldi pole ressursse. Ettepanekuid võid 

teha, aga kui palju neist arvesse võetakse või rakendatakse see on juba küsimus. 

Arvan, et oleks vaja koolile/lasteaiale uusi tuuli.

■ Rühmad võiks olla väiksemad.

Innove

Rahulolu küsimustik 

lapsevanemale 2018 







KÜSIMUSED, ETTEPANEKUD

■ Miks ei teavitatud õigeaegselt lasteaia kollektiivpuhkusest? Arvamus: info liikumine 

varajasemaks. Olgu kasvõi eelinfona olemas

■ Miks ei ole lasteaed avatud suvel? Arvamus: Elva Järve lasteaed ei võta suvel lapsi vastu

■ Kes on 1.klassi õpetaja? Arvamus: teavitada kiiremas korras lapsevanemaid

■ Miks tehti muudatus Oravakeste rühma lahtioleku õhtuses ajas? Miks ei ole „Oravakesed“ 

valverühm? Vastus: säilitatakse endine olukord ja „Oravakesed“ on avatud 7.00- 18.00 



SKATEPARK

■ Bussijaama juurde alajaama ümbruses

■ Koolimaja korvpalliplats

■ Rahvamaja

■ Muud alternatiivid


