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PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu esimehe ja tema asetäitja valimine;
2. Tegevuskava 2019/2020 õ.-a kooskõlastamine;
3. Rühmade arvu ja kohtade arvu rühmades 2019/2020 õ.-a kooskõlastamine;
4. Jooksvad küsimused.
1. Hoolekogu esimehe ja tema asetäitja valimine.
Hoolekogu esimeheks valiti Tauri Tallermaa (Kasteheinad rühma esindaja) ja hoolekogu esimehe
asetäitjaks Tõnis Vaiksaar (Rukkililled rühma esindaja).
2. Kooskõlastati Kiili Lasteaia tegevuskava 2019/2020 õppeaastaks.
3. Direktor Maibi Rikker andis ülevaate rühmade arvust ja kohtade arvust rühmades.
2019/2020 õ.-a on Kiili Lasteaias 19 rühma. Kohtade arv rühmades on järgnev:
Põrnikad – 22, Mesimummid – 22, Jaaniussid – 22, Sipelgad – 19, Tirtsud – 22, Liblikad – 24,
Lepatriinud – 22, Sajajalgsed – 22, Õnneseened – 15, Naerulinnud - 16, Värvukesed - 14,
Sinilinnud - 14, Pääsupojad - 14, Kasteheinad – 18, Karukellad – 22, Nurmenukud – 22, Rukkililled
– 20, Naksitrallid – 20, Vandersellid – 20.
Saata ettepanek Vallavalitsusele kinnitamiseks.
4. Kiili Lasteaia kohatasust andis ülevaate vallavalitsuse esindaja Gertrud Kaljuvee.
Enamikes lasteaedades on kohatasu seotud miinimumpalgaga põhimõttel, et iga-aastane väike
kohatasu tõus on vastuvõetavam, kui harva, kuid suuremas summas.

Hoolekogu ettepanek: esitada volikogule ettepanek Kiili Lasteaia kohatasu lahti siduda Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud alampalgast.
5. Lastevanemate liitmine veebikeskkond e-lasteaed.eu-ga.
Hoolekogu liikmete poolt esitatud ettepanek liita lapsevanemad e-lasteaed.eu keskonnaga
puudumiste märkimise lihtsustamise ja lapse päevast ülevaate saamise eesmärgil.
E-lasteaed.eu on lasteaia sisene töökeskkond. Lapsevanemate liitmine keskkonnaga ei muuda lapse
puudumisest etteteatamise aega. Lapse puudumisest etteteatamise aeg on reguleeritud Kiili
Varahalduse Sihtasutuse käskkirjaga 30.09.2015 nr 1.3/20
Käskkiri 1.3/20 - Kiili lasteaia toiduraha arvestamise kord
Ettepanekud lapsevanemale lapse lasteaiapäevast ülevaate saamiseks:
•

Õhtul lapsele järele minnes, küsida õpetajalt, kuidas päev möödus, mida põnevat tehti;

•

Koduteel rääkida lapsega möödunud päevast;

•

Soovi korral luua lapsevanematel suletud Facebooki grupp kuhu liita ka õpetajad.

Otsustati mitte liita lapsevanemaid veebikeskkonnaga e-lasteaed.eu
6. Õhtusest õues käimisest.
Laste turvalisust ja ohutust silmas pidades otsustab õpetaja, millal lastega õhtupoolsel ajal õue
minna, arvestades ilmastiku tingimusi ja õhtuseid huviringe.
7. Valgustus Kangru maja õuealale.
Direktor M.Rikker uurib Kiili Varahalduse Sihtasutuselt, mis seisus on planeeritav õuevalgustus
ning informeerib sellest Kangru hoolekogu liikmeid.
•

Jõulupidude pildistamine. Kõik peol osalejad maksavad fotograafile 6€ ja saavad lingi
piltidega. Raha kogumise organiseerimist otsustada rühmasiseselt.

•

Tulekul üle-majaline üritus Mardilaat 13. novembril kell 17.00.

•

Kiili suure- ja moodulmaja esine parkimiskorraldus. Mitte parkida moodulmaja esisele
mururibale, keelav märk ala alguses paigaldatud juba eelmisel aastal. Last rühma viies
lülitada auto mootor välja. Vabade kohtade mitteolemasolul võimalus parkida maja
otsaparklasse või pargi poolsesse kivi-muruparklasse.
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