
 

 

 

 

 

 

KOSE LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 

 

Kose          12. aprill 2016 nr 5 

 

 

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.30 

 

Juhatas: Demis Voss 

Protokollis: Terje Aulik 

Võtsid osa: Kirsti-Helena Lepp, Evelin Hall, Reilika Eelmäe, Riin Suik, Ragne Kristal, Marek 

Kaur, Moonika Kallas, Aleksandr Apolinsky. 

Puudusid: Roland Püvi 
Kutsutud: õppealajuhataja Tiia Kartau, majandusjuhataja Jaanika Jõffert. 

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Eelmise koosolekul läbitud teemade kordamine 

2. Tööinspektsiooni temaatilisest järelevalvest ülevaade. 

3. Õpetajate konkursist. 

4. Rühmade komplekteerimine lasteaias. 

5. Lastevanemate küsimustik. 

6. Talgupäeva korraldamine lasteaias. 

7. Lasteaia personali koolitus-väljasõit. 

8. Varia.  

 

1. KUULATI 
1. Pikk tn lasteaia hoone esine autoparka joonimine – 15.veebruar 2016 Lasteia direktor 

Evalin Halli poolt tehtud taotlus Kose vallavalitsusele, sai järgneva vastuse:  

Haldusjuht – Andres Lutsar, vastas, et vallal puudub eelarves vastav võimalus antud 

tegevust rahastada. Küll aga pakkus Hr. Lutsar välja võimaluse, et Kose vallal on olemas 

valge värv, millega mahamärkimine tuleb Kose Lasteaial ise tegeleda. 

Arutelu: Tehti ettepanek rääkida lapsevanem Jüri Leonoviga, ehk on võimalus siiski 

tegevus professionaalset teostada. 

2. Pikk tn lasetaia hoone plekkfassaadi ääred on lahti – Lasteaia direktor Evelin Hall teatas, et 

hoone fassaadiääred on korrektselt kinnitatud ja ei tekita edaspidi lastele ohtu. 

3. Hariduse 2 lasteaia sisehoovi vastas kõrguva laguneva hoone katmine – Kose vallavalitsuse  

haridusnõunik – Aleksandr Apolinsky vastas, et Kose vallavalitsus ei saa teha ettekirjutusi 

ega määrata rahalisi karistusi hoone omanikule Alvar Kaserale, kuna vallal puudub selleks 

vastav ametnik. Seega võttis Kose vallavalitsus, Hariduse 2 vastas oleva hoone kangaga 

katmiseks, hinnapakkumise. Hoone kaetakse kilega ülevalt kuni 1. korruseni (põhjus – 

päästeameti nõuded). Kose vallavalitus teostab vastavasisulised tööd ja ka tasub tööks 

vajaminevate materjalide eest. Võimalik tööde alustamise tähtaeg on hetkel lahtine ja tööde 

teostamiseks kulub ligikaudu 6 päeva.  

 



  

 

   
 

2. KUULATI 
Lasteaia direktor E. Hall – teatas, et kuna Kose Lasteaial puudus eelnevalt töökeskkonnaspetsialist 

ja- volinik, siis vastavalt 1.märtsil 2016 toimunud Kose Lasteaia töötajate üldkoosolekule, toimus 

hääletus, mille tulemusena valiti Evelin Hall töökeskkonnaspetsialistiks ja Jaanika Jõffert 

töökeskkonna volinikuks. Vastavasisuline koolitus ja info jagamine, asutuse töötajatele toimus 

2.märtsil 2016. 

9.märtsil 2016 külastas Kose lasteaeda Tööinspektsioon, mille tulemusena täheldati 8 puudust, mis 

5 tööpäeva jooksul likvideeriti ja vastavalt ka Tööinspektsiooni teavitati. Mille tulemusena ühtegi 

ettekirjutust lasteasutusele ei tehtud. 

 

OTSUSTATI 
Kuulanud ära E.Halli ja J. Jõfferti ettekanded, vastav info võeti hoolekoguliikmete poolt 

teadmiseks. 

 

3. KUULATI 
Kose lasteaia õpetajate konkurss - Lasteaia direktor E. Hall, teatas, et Jänkude rühma õpetaja  

lahkub ja seoses sellega kuulutati välja vastav konkurss lasteaiaõpetaja kohale. Laekus 3 avaldust. 

Vestlus kandidaatidega toimub 18.aprill 2016. 

 

OTSUSTATI 
Hoolekogu liikmete poolt osaleb vestlusel kandidaatidega Jänku rühma lapsevanemast esindaja 

Riin Suik. 

 

4. KUULATI 
Lasteaia õpealajuhataja tegi ülevaate Kose Lasteaias rühmade tööst suvel. 

16.maiks 2016 peavad kõik vanemad täitma laste suvel lasteaias käimise graafiku! 

1 – 10 juunini 2016 – töötavad kõik rühmad 

Alates 13 juunist 2016 – on avatud 4 rühma peamajas. 

Hariduse tn maja Mõmmi rühm töötab juuni lõpuni. 

Alates 20. juunist töötab peamajas 3 rühma. 

Alates 27. juunist peamajas 2 rühma. 

Juuli 2016 – kollektiivpuhkus 

1.augustist 2016 – alustavad tööd 2 rühma Pika tn majas ja 1 rühm Hariduse tn majas 

15.august 2016  - on kõik rühmad avatud 

Lepatriinude rühm kolib Hariduse tn majja 

15.august 2016 on kõik rühmad liikunud 

 

OTSUSTATI 
Info võeti hoolekoguliikmete poolt teadmiseks. 

 

5. KUULATI 
Kose lasteaia küsimustik lapsevanematele. Lasteaia juhtkond koostöös hoolekoguga on koostamas 

küsimustikku eesmärgiga parendada koostööd lapsevanematega. 

 

OTSUSTATI 
Lapsevanematele esitatakse küsimustik vastamiseks 2016 aasta novembriks, kui uued lapsed ja 

nende vanemad on lasteasutusega juba kohanenud. 

 

6. KUULATI 
27.aprill kell 17.00 – 19.00 toimub Hariduse tn maja hoovis talgupäev, istutame heki „Hiina kirss“. 

3.mai kell 17.00 – 19.00 toimub Pika tn talgupäev, kus toimuvad erinevad tegevused 

 

Mõlemad üritused lükkuvad vihmase ilma korral edasi. Info rühmades. 

 

 



  

 

   
 

OTSUSTATI 
Hoolekogu tegi ettepaneku talgupäevade alguskellaaegadeks märkida 17.00. 

 

7. KUULATI 
Direktor E. Hall teavitas personali koolitus-väljasõidust 17.juunil 2016 Alatskivi lossi, kus toimub 

ekskursioon, koolitus ja töötoad.  

Ettepanek: lasteaed võiks sellel päeval olla suletud. Uurida, kas lapsevanematel on võimalus sellel 

päeval lapsi koju jätta. 

 

OTSUSTATI 
Hoolekogu kiitis mõtte ja lasteaia personali ühise väljasõidu heaks. 

Hoolekogu soovitas vajaduse korral moodustada valverühm ja tegi ettepaneku kaasata selleks 

lapsevanemaid, kes oleksid vabatahtlikult asendusõpetajad (kas siis üksi või mitmekesi). Toitlustus 

korraldatud. 

 

8. KUULATI 
1. 11.mai 2016 toimub Pika tn majas emadepäevaks mõeldud õueüritus. Info üleval rühmades 

ja lasteaia kodulehel. Hariduse tn rühmad korraldavad emadepäeva kontserdi 

Kultuurikeskuses. 

2. Direktor E. Hall tegi ettepaneku kuulutada välja konkurss Kose Lasteaiale nime panekuks 

ja logo leidmiseks, milles võivad osaleda kõik. Eesmärgiga saavutada ühtne kontseptsioon 

– nimi, logo, vastavasisulised rühmanimed, lasteaia sümboolika. 

3. Laseaia kodulehe täiendamine 

4. Pöörame tähelepanu, et lasteaed on avatud kell 7.00-19.00. 

5. Ärge peatuge/parkige oma autodega Pika tn värava ees/ette: teenindavad 

transpordivahendid ei pääse lasteaia väravast sisse ega ka välja. 

6. Suveks läheb Miisude rühm ja Jänkude rühma sein remonti. 

7. Nõudepesumasinad on nüüdseks kõikides rühmades. 

8. Kaalumisel: luua Kose lasteaeda logopeediline tasandusrühm. 

9. Ettepanek järgnevate hoolekogu koosolekute algusaja suhtes – 17.30 

 

 

OTSUSTATI 
2. Nimekonkursi kuupäevaks on 31.mai 2016 

3. Ettepanek: kodulehele lisada jooksvalt ajakohaseid pilte, -infot, -üritusi, jms 

8. Hoolekogu ootab vastavasiulist täpsemat selgitust logopeedilise tasandusrühma kohta. 

9. Koosolekute algusaeg – 17.30 vastuvõetav 

 

 

 

 

(allkiri)        (allkiri) 

 

Demis Voss         Terje Aulik 

Koosoleku juhataja        Protokollija 

 

 

 

 

  

 

 

 


