KOSE LASTEAED
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Koht: Kose Lasteaed
Koosoleku aeg: 15.10.2015 kell 19.30 - 21.20
Koosoleku juhataja: Signe Sirel
Koosoleku protokollija: Maarja Talv
Võtsid osa: Kristi Heleene Lepp, Reilika Eelmäe, Riin Suik, Demis Voss, Maarja Talv, Ragne
Kristal, Aleksandr Apolinsky, Marek Kaur, Terje Aulik ja Merilin Sagar (Moonika Kallase
asendajana)
Kutsutud: Külli Raamat, Tiia Kartau
Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.
2. Kose valla toitlustusjuhi ettekanne toitlustamisest Kose valla lasteasutustes.
3. 2014/2015 õppeaasta kokkuvõte.
4. Soovituste andmine lasteaia 2016. aasta eelarvesse.
5. Lasteaia toidukulu päevamaksumuse otsustamine.
6. Varia.

1.

Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Otsus: 1. Hoolekogu esimeheks valiti Demis Voss.
2. Hoolekogu aseesimeheks valiti Reilika Eelmäe.
3. Koosoleku protokollijaks valiti Maarja Talv.

2.

Kose valla toitlustusjuhi Külli Raamatu ettekanne toitlustamisest Kose valla
lasteasutustes
Toimus arutelu teemadel: piimasupi söömine, uute toitudega katsetamine, lapse puudumisest
teatamine.
Hoolekogu esimees tegi ettepaneku valla toitlustusjuhil uurida, kuidas on teistes valdades
korraldatud toidukordade maksmine (üks, kaks või kolm toidukorda) ning kohalkäimiste ja
puudumiste teavitamine.
Kose valla lasteaedade menüü on saadetud Terviseameti inspektorile ülevaatamiseks.
Terviseameti inspektori sõnul on menüü mitmekesine ja vastab SM 15.01.2008 määrusele nr 8
„Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ § 5 „Nõuded menüü
koostamisele“.
K. Raamatule esitati küsimus, et kes kontrollib toidu kvaliteeti. Eraldi sellist inimest vallas
pole. Igas majas sööb asutuse personal lõunat ning tervishoiutöötaja olemasolul annab toidu
kvaliteedi kohta tagasisidet tervishoiutöötaja.
Toitlustusjuht kutsus kõiki soovijaid lasteaia toitu proovima ja vaatama, kuidas lapsed söövad.
Enne tuleb end registreerida.

3.

2014/2015 õppeaasta kokkuvõte
Kose Lasteaia õppealajuhataja Tiia Kartau esitas kokkuvõte õppeaastast 2014/2015. Toimus
arutelu, kas arenguvestluseks on vaja kahe õpetaja kohalolekut ning arutleda
rühmaõpetajatega võimaluse üle, et arenguvestlused saaksid toimuda ka õhtustel aegadel
(lasteaia lahtioleku ajal).
Õppealajuhataja andis teada hoolekogule, et lasteaial on alates 1. Oktoobrist 2015 tööl 0,5
kohaga logopeed (Kristin Soone).
Esitati küsimus logopeedi kvalifikatsiooni kohta.

Direktori kt S. Sirel vastas, et logopeed ei vasta kvalifikatsiooninõuetele ning seetõttu on
vastavalt seadusele sõlmitud logopeediga tähtajaline tööleping. Logopeedil on töökogemus
Kosejõe koolist ja Kose-Uuemõisa lasteaiast-koolist.
Otsus: Rühma esindajad arutavad oma rühmas arenguvestluse teemat edasi.
4.

Soovituste andmine lasteaia 2016. aasta eelarvesse
Direktori kt Signe Sirel tõi välja suuremad asjad, mis on kirja pandud 2016. aasta
eelarveprojekti - Miisu rühma remont koos nõudepesunurgaga, ühe rühmaruumi seinaremont
(seinas krohv suurte tükkidena lahti), õuelauad ja pingid, kiiged, arvutite soetamine, projektor,
printerid, kahte rühma uued garderoobikapid ja nukunurga mööbel, muruniiduk.
Hoolekogu liikmete tehtud ettepanekud:
1. Lasta Kose Lasteaia õueala ära projekteerida.
2. Võtta kasutusele kõikides rühmades ühine mobiilikõnepakett ja uued telefonid.
3. Lasteaia uude majja oleks vaja sööklasse väiksem komplekt laudu ja toole lasteaia
lastele.

5.

Lasteaia toidukulu päevamaksumuse otsustamine
Otsus: Lasteaia toidukulu päevamaksumus jääb samaks (kaks toidukorda 1.10 eurot ja kolm
toidukorda 1.50 eurot).

6.

Varia
Hoolekogu liikmete tehtud ettepanekud ja teadaanded:
1. Arenguvestlust viia läbi kaks korda aastas (sügisel ja kevadel).
2. Miisu rühmas käib 21 last, aga lauad on olemas ainult 20-ne lapse jaoks. Leida
lahendus, et kõik lapsed saaks laua taga istuda.
3. Õueala projekteerimisel võiks lasteaed teha koostööd EKA või Luua
Metsanduskooliga.
4. Mõmmi rühm teeb uude majja endale jalanõude kapid.
5. Lukustada välisuks lasteaia uues majas. Uksele panna kiri mõlema rühma
telefoninumbritega.
6. Hariduse 2 asuva lasteaia õuealaga piirneva laguneva ehitisega tuleb midagi ette võtta.
Jätkuvalt on seal surnud linnud ja katkised klaasid (meenutab lastele „tondilossi”).
Teha ettepanek vallavalitsusele katta hoone fassaad kangaga. Pöörduda tervisekaitse
poole.

Hoolekogu järgmine koosolek toimub 2. detsembril 2015 kell 18.00.

Koosoleku juhataja: Signe Sirel

Protokollija: Maarja Talv

