
KOSE LASTEAED  

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 

Koht: Kose Lasteaed  

Koosoleku aeg: 04.02.2016 kell 18.00 - 19.30  

Koosoleku juhataja: Demis Voss 

Koosoleku protokollija: Kirsti-Helena Lepp 

Võtsid osa: Evelin Hall, Reilika Eelmäe, Riin Suik, Demis Voss, Ragne Kristal, Aleksandr 

Apolinsky, Marek Kaur, Terje Aulik, Moonika Kallas, Kirsti-Helena Lepp, Jaanika Jõffert, Roland 

Püvi, Tiia Kartau. 

 

Päevakord: 
 

1.Eelmise hoolekogu koosoleku otsused/arutelud 

2.Täidetud ja täitmata ametikohad 

3. Kevadhooldus 

4. Varia 

 

 

1.Eelmise hoolekogu koosoleku otsused/arutelud 
1.1 Kose Lasteaia põhimääruse kinnitamine.  

Kose Lasteaia põhimäärus on valla poolt kinnitatud. 

 

1.2 Kose Lasteaia lahtiolekuaeg suvel 2016 

Hoolekogu otsustas, et Kose Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07-31.07.2016. Valvelasteaeda ei 

ole veel valla poolt kinnitatud, kuid ilmselt jääb selleks Kose-Uuemõisa lasteaed, kuna Habaja 

lasteaeda puudub hea ühistranspordi ühendus. 

 

1.3 Hariduse tänava õueala probleemid 

Hariduse 2 asuva lasteaia õuealaga piirneva laguneva ehitise omaniku poolt maja fassaadi 

korrastamiseks vastus jätkuvalt puudub. Valla poolt on võetud pakkumised hoone fassaadi 

katmiseks ehituskangaga ja prognoositakse, et see saab tehtud veebruari kuu lõpuks. 

 

1.4 Lasteaia territooriumi talihooldus 

Lasteaia direktor andis ülevaate, mida on tehtud talihoolduse paremaks korraldamiseks. Lasteaia 

juhtkonnal oli nõupidamine haldusjuhiga, kus lepiti kokku edasine töökorraldus. 

Otsus: Hariduse 2 ja Pikk tn 30 lasteasutuse juurdepääsu teed ja trepid peavad olema 

lumevabad ja libedatõrje tehtud iga tööpäeva hommikul kella 7:00ks. Õueala sisesed teed on 

hooldatud kella 11:00ks. Lisada sildid „Ettevaatust libe tee“ kõnnitee algusesse.  

 

1.5 Varia 

Treeningud lasteaia Pika tn majas – 17.02 alustab jalgpallitreening, kuutasu 5.- eurot 

5-7.a.a lastele on huvi korral võimalik alustada maleringiga. Vajalik vähemalt 4 lapse huvi. 

 

2. Täidetud ja täitmata ametikohad. 

Lasteaia uus direktor on Evelin Hall 

Siilikese rühmas on uus õpetaja Tiiu Kask 

Pääsu sobitusrühmas on uus õpetaja Ivi Kaptur– läheb lisakursustele Tartu Ülikooli. 

Logopeedi kohale on 1 kandidaat. Komisjon toimub 5.02. Sobivuse korral alustab esialgu tööd 0,5 

kohaga. 

Otsus: informatsioon võtta teadmiseks. 
 

 

 



3. Kevadhooldus 
Tehti ettepanek Hariduse tn õuealale istutada aia ja hoovi vastas oleva maja äärde hekk, rajada 

lille- ja/või aedviljapeenrad. Talgupäeva kuupäev on otsustamisel. 

Pika tn parkla vajab joonimist, hoovi sisesed jooned vajavad värskendamist. Vajalik paigaldada ja 

paremini märgistada õueala märgid ja sildid lasteaia väravale – „Seiska auto mootor“. 

Pika tn hoone plekist fassaad on kohati lahtine ja võib tekitada vigastusi lastele. 

Otsus: Hoolekogu ettepanekul koostab lasteaia direktor taotluse  vallavalitsusele lasteaia 

parkla joonida ning paigaldada õueala märgid. Probleemsed fassaadi kohad tuleb üle 

vaadata ja parandada. 
 

4. Varia 
4.1 Emadepäeva üritused toimuvad 4-6.mai.  

4.2 Pääsu ja Siilikese rühmast lähevad osa lapsi kooli teine osa jääb lasteaeda. Kuidas need 

rühmad jätkavad otsustatakse 30ks juuniks kui rühmad on moodustatud. 

4.3 Uurida ettepanekuid lastevanematelt ühistegevuste kohta ning kaardistada lastevanemate 

võimalused (oskused, tööalased võimalused) lasteaia arengusse panustamiseks. 

Otsus: Lasteaia juhtkond koostab lastevanematele küsimustiku. Informatsioon võtta 

teadmiseks. 
 

Hoolekogu järgmine koosolek toimub 12. aprillil 2016 kell 18.00 Pika tn majas. 

 

 

Koosoleku juhataja: Demis Voss    Protokollija: Kirsti-Helena Lepp 


