
KOSE LASTEAED PäevaLill

KOSE LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kose 19.10.2017 nr 1-6/1

Algus 17.00   lõpp 18.45
Koosoleku juhataja: Riin Suik
Hoolekogu sekretär: Ruve Rebane
Võtsid osa: Kirsti Helena Lepp, Ruve Rebane, Riin Suik, Moonika Kallas, Andrus Puhm, Evelin 
Tints, Teele Tamm, Ragne Kristal, Aleksandr Apolinsky.
Puudus: Aalo Banko, Liina Närep-Agar, Maris Kask.
Külalised: Evelin Sillaste, Urve Vile.

Päevakord:
1. Hoolekogu liikmete tutvustamine.
2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.
3. Ülevaade Kose Lasteaia õppe- ja kasvatustööst, majuandustegevusest 2016-2017 õa-l.
4. 2017-2018 õa tegevuskava ja eesmärkide tutvustamine.
5. Kose Lasteaia ja Habaja Lasteaia kodukordade ühtlustamine. Ühise kodukorra kinnitamine. 
(lisatud manuses ettepanekute tegemiseks).
6. Kose Lasteaia PäevaLill eelarve taotlemisest.
7. Ettepanekud, küsimused. 

 Koosoleku käik

1. Hoolekogu liikmed tutvustasid ennast.

2. Hoolekogu esimeheks valiti kõigi osalejate poolt Riin Suik.
Hoolekogu koosoleku protokollijaks valiti kõigi osalejate poolt Ruve Rebane.

Kuna haridusnõunik Aleksandr Apolinsky pidi koosolekult varem lahkuma, paluti temale 
kõigepealt esitada küsimused.
Valla haridusnõunikult uuriti kohamaksu tõusu kohta, aga kindlat vastust sellest ei selgunud. 
Kindlam vastus peaks selguma peale järgmist vallavalitsuse moodustamist. Küsimused õpetajate ja
õpetajate-abi puhkuste kohta teha ettepanek otse vallavalitsusele.

Lasteaiale pakutakse igaastaselt võimalust koolieelikute hammaste kontrolliks. Kuid eriarvamus 
tekkis senise pakkuja kvaliteedis ja otsustati uurida teiste teenusepakkujate kohta.  Samas selgitada
ka  lastevanemale, et hambakontrolli kasutamine on soovituslik ning lapse hambaarstile saatmine 
ei ole kohustuslik.

3. Ülevaade Kose Lasteaia õppe- ja kasvatustööst, majuandustegevusest 2016-2017 õa-l.
Lasteaia direktor Evelin Sillaste andis ülevaate Kose Lasteaia õppe- ja kasvatustööst, 
majuandustegevusest 2016-2017 õa-l.
Küsimusi ei olnud.

4. 2017-2018 õa tegevuskava ja eesmärkide tutvustamine.
Lasteaia direktor Evelin Sillaste tegi ülevaate 2017-2018 õppeaasta tegevuskavast ja eesmärkidest.
Koosolekul viibijad võtsid info teadmiseks.



5. Lasteaia kodukord.
Otsustati, et koolieelikud (kooli mineva rühma lapsed 6-7a) võivad iseseisvalt minna lasteaiast 
huviringi ja koju kui vanem on vastava avalduse kirjutanud. Avalduse vorm töötatakse välja 
juhtkonna poolt ja on kättesaadav rühmaõpetaja käest.. Samuti võib lapsele järele tulla alaealine 
sugulane (õde/vend) kui vanem on selles õpetajaga eelnevalt eelnevalt kokku leppinud ja 
lapsevanem võtab vastutuse.

Otsustati, et kui on lapse puudumisest haiguse või muu põhjuse tõttu on rühmaõpetajat teavitatud 
hommikul kella 8:00, siis selle päeva toiduraha arvele juurde ei arvestata .

Otsustati: Vaadati kodukord läbi, tehti parandused ja uus kodukord võeti ühehäälselt vastu.

6. Kose Lasteaia PäevaLill eelarve taotlemisest.
Kose Lasteaia direktor andis ülevaate lasteaia eelarve hetkeseisust ja prioriteetidest järgmisel 
eelarveaastal. Eelarve koostatakse Kose, Habaj ja Ravila majade kohta kokku.

7. Muu info:
Uues majas Õnnelille rühmas põrand külm. Otsustati, et tuleb anda teada  maja haldajale üle 
vaadata ja vajadusel teostada tasakaalustamine.
Habaja lasteaiale on kutsutud korstnapühkija 31.oktoober.
Lasteaialastele jõulupakk välja valitud (lk 33)
Jõulukuused üritab lasteaed soetada koostöös lastevanematega, Kose lasteaias koordineerib kuuse 
toomist Moonika Kallas. Habaja Lasteaed veel uurib võimalusi.
Õpetajate jõulukinkide teema otsustab iga rühm ise.
14.detsember ja 8 .juuni lasteaia personalil ühisüritused ja palve lastevanematele, et 14.12.2017 
alates 17:30st oleks rühmades vabatahtkik lapsevanem.

Koosoleku juhataja                                                  Sekretär
                                                                                 


