KOSE LASTEAED
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Koht: Kose Lasteaed
Koosoleku aeg: 02.12.2015 kell 18.00 - 19.30
Koosoleku juhataja: Demis Voss
Koosoleku protokollija: Moonika Kallas
Võtsid osa: Signe Sirel, Kristi Heleene Lepp, Reilika Eelmäe, Riin Suik, Demis Voss, Ragne
Kristal, Aleksandr Apolinsky (lahkus 18.30), Marek Kaur, Toomas Bachmann (Terje Auliku
asendaja), Moonika Kallas.
Puudus: Maarja Talv
Päevakord:
1.Eelmise hoolekogu koosoleku otsused/arutelud
2.Kose Lasteaia põhimäärusele arvamuse andmine
3.Lasteaia lahtiolekuaeg suvel 2016
4.Hariduse tn õueala probleemid
5.Lasteaia territooriumi talihooldus
6.Varia (täitmata ametikohad - lasteaiaõpetajad, logopeed, direktor).

1.Eelmise hoolekogu koosoleku otsused/arutelud
1.1Eelarve ettepanekud
Eelarve ettepanekutest võeti maha lasteaia õueala projekt koos inventariga ja uue maja lisa lauadtoolid.
Tehti ettepanek rühmaõpetajatel anda sisend, milliseid atraktsioone on õuealale vaja, et edasi
minna üksikobjektide põhiselt kogu õueala projekteerimata.
1.2 Toitlustamine
Valla toitlustusjuht uuris, kuidas on teistes valdades korraldatud toidukordade maksmine. Valitud
omavalitsustes ei olnud toidukordade eest maksmist diferentseeritud. Vallavalitsus määrust selles
osas ei muuda.
1.3 Varia
Hariduse tn söögilauad: ei ole võimalik asetada väiksemaid laudu ega ka pinke, ettepanek on
asetada pinkidele istumispadjad.
Hariduse tn õue probleemid: käsitletud päevakorrapunktis 4.
Arenguvestlused: arenguvestlust saab pidada igal ajal kasvatajaga kokkuleppel.
Logopeed: Muumi rühma vanemad pöördusid lasteaia ja valla poole logopeedi kvalifikatsiooni
nõuetele vastavuse osas. Kui kvalifikatsiooni nõuded on täitmata, on direktoril õigus sõlmida
tähtajaline leping, kui õpetaja õpib. Direktori kt andis teada, et logopeed lahkub, tööleping lõppeb
30.12. 2015 a. Lahkub ka eripedagoog, välja on kuulutatud uued konkursid.
Hoolekogu tegi ettepaneku vallale lisada töökuulutuste juurde täiendavaid hüvesid (elamispind jm
soodustused), mis aitaks tõsta ametkoha atraktiivsust.
2. Kose Lasteaia põhimäärusele arvamuse andmine
Täiendavaid ettepanekuid põhimäärusesse ei tehtud.
Otsus: Hoolekogu teeb vallavolikogule ettepaneku lasteaia põhimäärus kehtestada.

3. Lasteaia lahtiolekuaeg suvel 2016
Kose lasteaed on juulis suvepuhkusel. Valvelasteaiaks jääb ilmselt Habaja lasteaed.

Otsus: Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepaneku lubada Kose Lasteaed 1.juulist kuni 31.
juulini kollektiivpuhkusele.
4. Hariduse tn õueala probleemid
Hariduse 2 asuva lasteaia õuealaga piirneva lagunev ehitis on lastele ohtlik.
Haridusnõunik andis info, et variant on kogu hoone katta ehitusvõrguga või fassaadikangaga 1.
korruse kõrgusel (2 m lai 50 m pikk), kuid sel juhul jäävad ülemised aknaavad lahti.
Hoolekogu ei nõustunud sellega, et avad jäävad katmata. Hoolekogu ettepanek on vallal teha
ettekirjutus hoone omanikule ja survestada omanikku tagama hoone turvalisus.
Otsus: Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepaneku teha hoone omanikule ettekirjutus ja
nõuda hoone turvalisuse tagamist.
5. Lasteaia territooriumi talihooldus
Esimese lume tulekuga ilmnes libeduse probleem. Hariduse tn maja ees oli käigutee liivatamata,
samas oli kultuurikeskuse esine liivatatud. Tekkis küsimus, kuidas on hooldustööd korraldatud.
Lasteaia õueala on lasteaia hooldada, parkla ja kultuurikeskuse esise hooldust korraldab
haldusjuht.
Otsus: Hoolekogu teeb majandusjuhatajale ettepaneku haldusjuhiga teema läbi arutada ja
leida lahendus, et peamaja parkla ja Hariduse tn maja esine saaksid õigel ajal liivatatud.
6. Varia
6.1 Lasteaia parkla: Autosid ei tohi lasteaia värava taha käima jätta. Eelnevatel aastatel on olnud
sildid keelava märgiga, hetkel puuduvad. Parklasse tuleks joonida märgistus, et parkimine oleks
korrektsem.
6.2 Trennid lasteaias: M. Kallas mõtleb liikumisringi käivitamise peale.
6.3 Käimasolevad konkursid: Töökuulutused on üleval eripedagoogi ja logopeedi ametikohale,
käib ka direktori konkurss.
Otsus: Hoolekogu teeb ettepaneku vallavalitsusele lasteaia parkla joonida ning paigaldada
teavitussildid automootori seiskamise kohta.
Hoolekogu järgmine koosolek toimub 4. veebruaril 2016 kell 18.00 Hariduse tn majas.

Koosoleku juhataja: Demis Voss

Protokollija: Moonika Kallas

