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Päevakord
I PUNKT – Toiduraha maksmise kord (Assar Kalvet)
Praegune lapse kohalkäimisest etteteatamise kord on lastevanematele küllaldki
ebamugav ja vajab rohket planeerimist. Lapsevanemad näevad kasu ka sellest, kui
lapse haigestumisest/puudumisest saaks teatada mõni tund hiljem kui 8:30.
Kalvet mainib, et etteteatamine on vajalik, et köök saaks planeerida söögi tellimist. Kui
sooviksime kaotada kohalkäimise etteteatamist, siis lapse toidu maksumus suureneks.
Sügisel tuleb toiduhinna ümberkalkuleerimine, jäi kokkulepe, et arvutatakse ka välja,
palju tuleks toidu hind, kui sooviksime etteteatamisest loobuda või etteteatamise
kellaaega muuta.
II PUNKT – Töötajate vaktsineerimine (Maibi Rikker)
Aasta kokkuvõte:
11 covid positiivset töötajat
10 rühma isolatsioonis, nendest kaks rühma kaks korda.
70-st töötajast on vaktsineeritud 48

III PUNKT- e-lasteaed ( Liivi Nettan)
Kiili lasteaed on liitunud eLasteaed.eu keskkonnaga aastal 2015. Programmi kasutab
hetkel ainult personal.
eLasteaeda saab panna lapse andmed (pikkus, kaal, pilt). Sealt leiab kõik lasteaia
dokumendid, toidumenüü, perioodiplaani.
Õpetaja ei lisaks keskkonda personaalset infot lapse kohta, see oleks liiga
töömahukas/kaoks ära suhtlus õpetaja-lapsevanema vahel. Hetkel puudub võimalus ka
last lasteaeda kohale märkida (see võimalus tehakse).
Lapsevanematel on huvi ka ise keskkonnaga liituda, selle jaoks kasutati pilootrühma
(Rukkililled). 30 lapsevanemale anti võimalus liituda, reaalselt liitus 24. Aprillis külastas
keskkonda 7 ja mais 4 lapsevanemat. Tagasisidet lapsevanematelt pole saadud.
Keskkonna võimalikud plussid lapsevanemale:




Lasteaia dokumendid kõik ühes kohas
Saab last panna puudujaks
Lõppeksid ära topelt kirjad, kõik info käiks läbi ühe kanali

Lapsevanemate liitumist proovitakse uuesti, seekord liidetakse eLasteaiaga kõik
järgmisel õppeaastal lasteaia väiksesse majja tulevate laste vanemad. Ülevaade, kui
hästi eLasteaed lapsevanematele sobib ja kas programmiga jätkatakse, tuleb
jaanuariks.

IV PUNKT – Rühmade komplekteerimine (Maibi Rikker)
Tulemas on uus lasteaia maja Vaelasse. Sinna on planeeritud 8 rühma, maja valmib
hiljemalt 2023 aasta sügiseks.
Vallal oli plaan kaotada moodulmaja ning anda lasteaia väike maja kooli valdusesse, kui
Vaela maja valmis saab. Hetkel on kaotatud mõte moodulmajast loobuda. Rendilepingut
on pikendatud ja vald kaalub ka moodulmaja äraostmist. Lasteaed ei soovi ka väikesest
majast loobuda, seda veel vallaga arutatakse.
Uuest õppeaastast (2021/2022) on lasteaias 19 rühma. Väikesesse majja tuleb ainult
kaks sõimerühma (kuni 3a lapsed), sõimerühma järjekorda jääb veel 87 last. Ülejäänud
väikese maja rühmad on 3a lapsed, on võimalik, et ülejärgmine aasta pole võimalik
kokku panna ühtegi sõimerühma. Teine kriitiline vanuserühm on 5-6 aastased, kus on
järjekorras 18 last.

V PUNKT – Lõunauni
Lapsevanemad on küsinud võimalusest moodustada lõunarühm, kus lõunaund mitte
magavate lastega tehakse muid tegevusi. Lasteaial on personali nappus ja ka
ruumipuudus selle elluviimiseks.
Kord jääb samaks, magama suunatakse kõik lapsed, kes varem ärkab, see läheb üksi
vaikselt mängima. Kedagi ei sunnita voodisse jääma, kui on näha, et laps on puhanud.
Lapsevanemad saavad kaasa aidata sellega, et õpetada lapsele vaikset mängimst/
iseseisvat tegelemist.

JOOKSVAD KÜSIMUSED
Õuealad on vihmaga porised. Direktor suhtleb pidevalt ehitajatega, kindlat kuupäeva
pole. Ehitajad soovivad kogu haljastuse korraga teha, kui kõik ülejäänud
ehitustegevused on tehtud.

