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Küsimustiku vastuste arutelu
Rehabilitatsiooniteenused MTÜ Meie Lapsed poolt – Merce Välis
Lastevanemate koosolekutest (seadusjärgne tihedus ja reaalne vajadus)
Viiuliõpetaja Urve Purga personaalküsimus
Linnalaagri toimumine märtsi vaheajal
Jooksvad küsimused

1. Saale Kibin paneb e-kooli foorumisse üles küsimustiku vastused.
Küsimustikust tuli välja, et taaselustamist väärib perepäev. Sel aastal võiks
korraldada perepäeva kevadel, MTÜ Meie Lapsed poolt organiseerime toidu,
(näiteks supp). Kevadel korraldada veel kord vanakraami müük. Huvi ja
vajadus selle ürituse järgi oli suur.
E-kooli kasutamisest - õpetajad võiksid üksikasjalikumalt kirjeldada tundides
toimunut, kuna lapsevanem ei saa alati aru, millega lapsed tunnis on
tegelenud.
2. Merce Välis andis ülevaate rehabilitatsioonimeeskonna komplekteerimisest.
Meeskonda oli väga raske leida.
Hetkel on olemas psühholoog (Mirjam Meremaa), logopeed (Maire Rabinovitš),
Evi Kraan ja sotsiaaltöö (Merce Välis).
Lepingut on aega allkirjastada kuni 22. märtsini 2010.
Peame kindlasti leidma ka tegevusterapeudi ja füsioterapeudi.
Rehabilitatsiooniteenust saab kasutada ka suvelaagri tegemisel.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.

3. Lastevanemate koosolekute seadusjärgne toimumistihedus on kaks korda aastas.
Reaalne vajadus koosoleku järgi on 1 kord õppeaasta alguses kuna õppeaasta
lõpus toimuvad nagunii arenguvestlused lastevanematega.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.

4. Õpetaja Urve Purga viiulitunni ajal tõmbasid lapsed alla kardina. Kardina alla
tõmbamise hetkel õpetaja klassis ei viibinud. Viiulimängu asemel hakkasid lapsed
hoopis mürama. Valvuri sõnade kohaselt oli mürmine kosta ka koridori.
OTSUS: MTÜ Meie Lapsed maksab kardina paranduse kinni ja juhindudes
hoolekogu protokollist 27. 05. 2009 p. 4-st kus on mainitud, et Urve Purga saab
tasuta kooli ruume kasutada tingimusel, et vastutab inventari ja klassiruumide
korrashoiu säilimise eest, tasub Urve Purga kardina parandamise eest
MTÜ-le Meie Lapsed.

5. Uurida lapsevanematelt kas märtsi vaheajal korraldada linnalaager ja kas selleks
vajadust on. Kindlasti peab ära mainima, et linnalaager toimub 8.00 – 18.00. Ära
mainida ka rahastamise võimalused kust lapsevanematel on võimalus toetusi
taotleda ( 1200.- krooni puudega lapse toetus Tallinna lastel, eeldusel, et on
olemas kehtiv rehab. plaan, 1260.- puudega lapse igakuine toetus, samuti rehab.
plaani olemasolul, valdade omavalitsuste lingid kust vajadusel toetuste kohta
uurida jne.)
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
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