Kiili Lasteaia hoolekogu koosoleku protokoll
Toimumisaeg: 27.10 2020 kell 17.05 – 19.25
Juhatas: Maibi Rikker, protokollis Kristi Lehiste
Osalejad:
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Kristi Erdman
Maarja Urb
Nurmely Mitrahovitš (asendas Liisi Kondio)
Dmitri Kalinaitšev
Marje Perv
Dagi Dorbek
Mariliis Lill
Merike Koort
Margus Pendin
Reelika Arm
Kerli Prass
Marite Selgis
Tõnis Lass
Aimur Liiva
Kärolin Kaarlep
Kristina Klesment
Liivi Nettan
Tiina Vaalma
Päevakord:
1. HK töö tutvustamine – Maibi Rikker
Hoolekogu käib vähemalt 1x kvartalis koos. Õppeaasta esimese koosoleku kutsub kokku ja juhatab
lasteaia direktor, edasised koosolekud hoolekogu esimees.
2. HK esimehe ja aseesimehe valimine – Maibi Rikker
Ettepanekud: Esimeheks Tõnis Lass (hääli 20), aseesimees Kerli Prass (21 häält), esitati veel Maarja
Urb kandidatuur.
3. Tegevuskava 2020/2021 kooskõlastamine – Maibi Rikker
Kooskõlastati 100% -liselt poolthäältega. Küsimused tegevuskava kohta palun esitada direktorile meili
peale.
4. Ettepanek vallavalitsusele rühmade arvu ja laste arvu rühmades kinnitamiseks – Maibi Rikker
Hoolekogu esitatas ettepaneku vallavalitsusele kinnitada rühmade arv ja laste arvu rühmades.

Küsimus: millest tuleneb, et rühmas on 4 ja 5 a lapsed koos, mitte ei ole eraldi 4 a rühm, 5 a rühm?
Juhataja Maibi Rikker: see tuleneb seadusest ja õppeprogrammist, mis on 3 ja 4 a omadele, 4 ja 5
omadele jne. Rühmad komplekteeritakse kooliminejate aastakäigu järgi.
5. Õppetöö korraldusest ja üritustest – Liivi Nettan
Õppekava on leitav lasteaia kodulehel, palun tutvuge. Enamus tegevusi on rühmaõpetajate teha, on
ka aineõpetajad: muusikatunnid ja liikumistunnid, ujumine.
Väikses majas toimuvad muusikatunnid rühmatoas ja liikumist annavad rühmaõpetajad. Kangru
lapsed tulevad ujuma alates 4-aastaselt.
Selle aasta teema õppetegevuses: Rändame suures maailmas. See hõlmab erinevaid tegevusi, toimub
õuesõpe, kokkamine, jutud, laulud, tantsud. Tegevused on lõimitud ja mängulised.
Koolieelikutel lasteaias töövihikuid ei kasutata. Kasutame: töölehed, õpiülesanded või grupitööd.
Kiusamisest vaba metoodikat kasutatakse kõigis rühmades. Kaks rühma on ametlikult liitunud
(õpetajad on läbinud koolituse), materjali kohver on kahel rühmal, mida jagatakse ka teistele
rühmadele. Õpetajad on läbinud vaikuseminutite koolitused, kasutatakse ka joogat ning Montessori
tehnikaid.
Küsimus lapse arengu jälgimise kohta: arenguvestlused toimuvad reeglina kevadeti. Koolieelikute
puhul dets, jaanuaris. Arengukaart liigub koos lapsega ehk kui alustab uues rühmas/lasteaias, saab
laps selle kaasa. Arengukaarti võib lapsevanem õpetajalt oma rühmas küsida tutvumiseks.
Ettepanek: õppeaasta tegevuskava rühmas üleval: iganädalane
Lasteaia koduleht on uuendamisel, valimistähtaeg nov 2020.
6. Hetkeseis lasteaiakohtadega ja vaade tulevikku – vallavanem Aimur Liiva
Algatatud on uue lasteaia ehitamiseks detailplaneering Vaelas, Saare maaüksus. 2022 aasta valla
eelarvesse on planeeritud lasteaia ehitus. Detailplaneering on 8-le rühmale. Miks Vaela? Tehtud on
analüüs, mis näitab järgnevate aastate osas kõige suuremat osakaalu lasteaia kohtade nõudluse osas
Kiilis ja Vaelas. Luige piirkonna lasteaiaks on Kangru lasteaed.
Kohatasu ei seota lahti töötasu alammäärast. Vanemate osalustasu moodustab lasteaia
ülalpidamisest 20%, vald tasub ülejäänud 80%.
Maibi: järgmisel aastal saame avada ilmselt ainult 1 sõimerühma, sest nii palju on vanemaid lapsi ees
järjekorras.
7. Jooksvad küsimused






Pildistamised rühmas – info on edastatud rühmaõpetajatelt lapsevanematele.
Sel aastal ei toimu mardilaata ega jõulupidu lasteaia ruumides.
Toimub jõulumaa Sõmeru külas jõulumetsas. Rühmade kaupa. Kuna lapsevanemad osaleda
seal ei saa, siis me saame laste vahvast peost osa läbi pildistamise, fotograaf Aet. Maksumus
3 eurot igale osalevale lapsele.
Liiklus lasteaia ümber: ettepanek „lamava politsei” panekuks edastatakse vallale lasteaia
poolt.
















Talvisel ajal autod töötavad parklas: lasteaia poolt tehakse lamineeritud sildid iga aia külge,
mis keelab autot parkimise ajal töös hoida.
Lasteaialaps ja uni: koolieelikute rühmas lubatakse ca 30 min varem voodist välja ja vaikselt
olla ja arvestada teistega.
Laste üleandmine hommikul ja õhtul: lapsed harjusid kiirelt uue olukorraga. Õues üleandmist
ei saa rakendada kuna lapsed tulevad rühma vahemikus kell 7.00 – 9.00 korraldada
mõistlikult. Kord jääb nii, nagu ta praegu kokku lepitud on.
Lastevanemate rahulolu küsitluse tulemused on kodulehel üleval.
Info edastamine hoolekogu liikmelt rühma vanematele vs juhtkonnalt vanematele. Otsustati:
rühma õpetajad edastavad info lapsevanematele.
Info jagamise tõhustamine: juhataja mõtleb selle üle, kas teha uudiskirja formaat, et saata
kõigile korraga otse.
Õppevahendite ja mänguasjade soetamiseks on eelarves ettenähtud kindel summa. Sel aastal
40 eurot lpase kohta. Rühmaõpetajad ise otsustavad, mida on vaja osta.
Väikese maja õueala küsimuses (ehituste tõttu) saadakse kokku eri osapooltega ja
arutatakse, kui ajutine on väikese maja olemasolu ja mida seal vaja teha on ning kas ja
millesse tasub investeerida õueala parandamiseks.
Rattasõit Kiili suures majas: ei hakata rattasõidupäevi enam tegema suure maja õuealal, see
ei ole turvaline.
Kangru majas muusikakooli ettevalmistusklass saab toimuma siis, kui muusikakool leiab
õpetaja.
Haigeid lapsi palume vanematel mitte lasteaeda tuua.
Toitlustus lasteaias: hommikusöök üksluine. Juhataja: toitlustamisega on hästi. Osasid asju ei
ole tehniliselt võimalik valmistada hommikul, nt omletti. Kevadel kolitakse köök kokku kooli
köögiga. Vabanenud ruumidesse plaanitaks tugipersonali ja töötajate puhkeruumi.

