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Algus kell 17.00, lõpp 18.45
Juhatas direktor Maibi Rikker
Protokolli koostas infosekretär Kristina Aamisepp
Võtsid osa: 2021 aasta sügisest lasteaeda tulevate uute laste vanemad, tervishoiutöötaja Kristel
Mikkor, õppealajuhataja Monica Allikas.
PÄEVAKORD:
1. Üldine info;
2. Õppetööst;
3. Lasteaiaga kohanemine ja tervis.
1. KUULATI:
Lasteaia direktor Maibi Rikker`i ülevaadet lasteaia hetkeolukorrast.
Kiili Lasteaed asub neljas majas:
•

Suures majas 9 rühma;

•

Väikeses majas 4 rühma;

•

Moodulmajas 2 rühm;

•

Kangru majas 4 rühma.

Lasteaed on avatud 7.00 – 19.00
Lastega tegelevad lisaks rühmaõpetajatele ning õpetaja abidele aineõpetajad ja tugikeskuse
spetsialistid.
Väikesesse majja augustist tulevad uued lapsed käivad seal 1-2 aastat, olenevalt suurest majast kooli
minevate laste arvust. Edasi liiguvad nad rühmade kaupa suurde majja, õpetajad jäävad väikesesse
majja. Kangru majja koha saanud uued lapsed on samas rühmas kuni kooli minekuni.

Kõik uued lapsed võetakse direktori käskkirjaga Kiili Lasteaia nimekirja alates 23. augustist (kui ei
ole kokku lepitud teisiti). Sellest päevast kehtib osalustasu maksukohustus.
Juunikuu jooksul saadavad rühmaõpetajad lastevanematele rühmakoosolekute toimumise ajad.
Direktor luges ette nimekirjad rühmade kaupa.
Lasteaia tasudest:
Vastavalt Kiili vallavolikogu määrusele nr 4 (20.02.2020) on lasteaia osalustasu määraks 20 % Eesti
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast. Alates 1. jaanuarist 2020 on Kiili Lasteaias
lapsevanema poolt kaetav osalustasu 116,8 eurot.
Soodustused:
•

Juhul kui mõlema lapsevanema ning lapse elukoht on registreeritud Kiili vallas, on
osalustasu 87,6 eurot. Soodustus laieneb ka üksikvanemale.

•

Kui ühest perest käib lasteaias rohkem kui üks laps, siis on osalustasu 58,4 eurot. Soodustus
Kiili Lasteaias käivale lapsele kehtib ka siis, kui teine laps käib mõnes muus lasteaias või
lastehoius.

•

Kui ühest perest käib samaaegselt lasteasutuses kolm või enam last, siis kolmas ja iga
järgnev laps on osalustasust vabastatud.

•

Perele, kus on eeskostel või hooldamisel laps, kehtib osalustasu vabastus eeskostel või
hooldamisel olevale lapsele.

Sissetuleku alusel määratavad soodustused Kiili valla elanikele (kui kuu keskmine netosissetulek
pereliikme kohta on palga alammäärast 50% või vähem):
•

Esimese lasteasutuses käiva lapse puhul on osalustasu 40,88 eurot.

•

Alates teisest lapsest on osalustasu suurus 29,2 eurot.

•

Kui perele on määratud toimetulekutoetus, siis kehtib osalustasu vabastus.

Täpsemalt Kiili valla koolieelse munitsipaallasteasutuse sissetuleku alusel määratava osalustasu
soodustuse kohta saab lugeda https://www.kiilivald.ee/kiili-valla-koolieelsemunitsipaallasteasutuse-osalustasu-sissetuleku-alusel-maaratav-soodustus
Lapse lasteada sissearvamisel ning lasteaiast väljaarvamisel toimub osalustasu arvestamine päevade
kaupa. Täpsemalt osalustasu soodustuste kohta vt. Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes
lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/428022020006
Osalustasu arve esitab Kiili Vallavalitsus.
Juulis (valverühma perioodil) on osalustasu maksuvabastus. Juhul kui lapsevanem siiski soovib oma
last lasteaias hoida ka juulis, esitab ta direktorile sellekohase avalduse (avalduse vorm saadaval
rühmades mais-juunis).

Toiduraha arve esitab Kiili Varahalduse Sihtasutus kohalkäidud päevade eest ning ühe toidupäeva
maksumus on 1,85 €. Juhul kui lapsevanem ei ole lapse puudumisest ette teatanud eelneva tööpäeva
hommikul kella 8.30 -ks, tuleb toiduraha maksta ka puudutud päeva(de) eest.
2. KUULATI:
Kangru ja väikese maja õppealajuhataja Monica Allikas´e ülevaadet õppetöö korraldusest Kiili
Lasteaias.
Esimesel poolaastal väikeses maja lapsed harjuvad lasteaiaga, õppetegevusega alustatakse järkjärgult. Väikese maja lastel vanuses 2-3 on lisaks rühmategevustele kaks korda nädalas
muusikategevus, mida viib läbi muusikaõpetaja. Liikumistegevust viib läbi oma rühma õpetaja.
Väikese maja 3-4 aastastel lastel on lisaks rühmategevusele ka muusikategevus muusikaõpetajaga
ning liikumistegevus.
Kangru majas toimuvad muusika- ja liikumistegevused kaks korda nädalas aineõpetaja
juhendamisel.
Suure- ja moodulmaja lastele toimuvad muusika- ja liikumistegevused kaks korda nädalas,
tööõpetuse tunnid üks kord nädalas 3-5 aastastele.
Lasteaia kodulehel saab tutvuda õppekava ja laste arengu eeldatavate tulemustega vanuste kaupa
http://www.kiililasteaed.ee/uus/index.php/lapsevanematele/oppetegevused
Rühma õppetegevused algavad kell 9.00. Rühmas on kaks õpetajat ning üks õpetaja abi.
Ujumine toimub suure- ja moodulmaja lastele ning Kangru maja suurematele lastele (Kangru 3-4
aastased ei osale ujumistreeningutes). Kangru maja lapsed hakkavad ujumas käima tellitud bussiga.
Väikese maja lapsed ei osale ujumistreeningutes.
Alates teisest poolaastast saavad väikese maja lapsed käia suures majas teatris, teater on tasuline
(tasub lapsevanem). Lasteteatrid külastavad ka Kangru maja.
Kiili Lasteaia suures- ja Kangru majas toimuvad erinevad tasulised huviringid ja trennid.
Väikese- ning moodulmaja lapsed saavad huviringidega liituda vaid juhul, kui lapsevanem ise toob
ja viib. Tervishoiutöötaja ja õppealajuhataja ei soovita lapsi ringitegevusega liigselt koormata ja
huvitegevusega võiks alustada alates neljandast eluaastast.
3. KUULATI:
Tervishoiutöötaja Kristel Mikkor`i soovitusi lasteaiaga kohanemiseks ning laste tervisest.
Lapse kiiremaks ja kergemaks kohanemiseks lasteaiaga tuleks juba suvel harjutada last lasteaiaga
sarnase päevakavaga. Päevakava vanuste lõikes on lasteaia kodulehel.
http://www.kiililasteaed.ee/uus/index.php/lapsevanematele/paeevakava

Võimalusel jätta laps harjutamise perioodil lasteaeda ainult lõunani, võimaldada vabu päevi.
Kaasa võib võtta kaisulooma või mõne muu turvaelemendi (padi, kaisulina vms.)
Soovitused laste paremaks kohanemiseks on lasteaia kodulehel.
http://www.kiililasteaed.ee/uus/images/Tervish._t%C3%B6%C3%B6taja_info_uutele_lastele.pdf
Haige lapse (äge köha, nohu, oksendamine jne.) koht on kodus.
Kui laps peaks haigestuma lasteaias olles, võtab tervishoiutöötaja või õpetaja lapsevanemaga
ühendust, vajadusel viib vanem haige lapse koju. Lasteaial puudub haige lapse eraldamise võimalus
rühmast.
Kui perearst diagnoosib lapsel nakkushaiguse, on soovitav sellest teada anda tervishoiutöötajale,
kes informeerib teisi rühma lapsevanemaid ning annab juhiseid haiguse sümptomite ning ravi kohta.
Lapse isik jääb anonüümseks.
Kui laps peab mingil põhjusel (krooniline haigus vms.) lasteaias olles tarvitama ravimeid, siis
sellest informeerida tervishoiutöötajat kristel.mikkor@kiilivald.ee. Lapsele kappi ravimeid jätta ei
tohi!
Lapsevanemal ei ole kohustust esitada lasteaiale lapse tervisetõendit, kuid soovi korral võib selle
esitada. Peale haigust tervisetõendit tuua ei ole vaja.
Lapse tervisliku olukorra kohta (allergia, eridieet, kroonilised haigused jne.) tuleb kindlasti
edastada info tervishoiutöötajale ning rühmaõpetajale. Eritoitlustus toimub ainult allergoloogi
väljastatud tõendi alusel.
Lapse riided on kergesti selga pandavad ja märgistatud. Õueriided ilmastikule vastavad, kapis
varuriided (aluspesu, sokid jne.)
Õues käiakse võimalusel kaks korda päevas. Talvisel perioodil arvestatakse õueminekul tuulekülma
indeksit. - 15 madalama temperatuuri korral lühendatakse õuesoleku aega.
Lapse harjumist lasteaiaga soodustab koostöö rühmatöötajate ning lapsevanema vahel.
Väikese maja rühmakoosolekutel lepivad lapsevanemad ja rühmatöötajad kokku, kuidas hakkab
toimuma laste lasteaiaga harjutamine.
Lapsevanemate meilile saadetud lapse lasteaeda tuleku küsitluslehed palume tagastada hiljemalt
1. augustiks 2021 aadressile lasteaed@kiilivald.ee
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