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Algus 17.00   lõpp 18.45 

Koosoleku juhataja: Riin Suik 

Hoolekogu sekretär: Ruve Rebane 

Osa võtsid: Kirsti Helena Lepp, Ruve Rebane, Riin Suik, Moonika Kallas, Andrus Puhm, Evelin 

Tints, Teele Tamm, Maris Kask, Eveli Valg-Rask, Aleksandr Apolinsky. 

Puudus: Ragne Kristal 

Külalised: Evelin Sillaste, Urve Vile, Kristin Soone. 

 

Päevakord: 

1. Kose Lasteaed PäevaLill Põhimääruse muutmine. 

2. Kose Lasteaed PäevaLill kodukorra muutmine. 

3. Ülevaade Kose Lasteaia õppe- ja kasvatustöö muudatustest. 

4. Kevadiste talgupäevade korraldamine. 

5. Ettepanekud, küsimused.  

 
 Koosoleku käik 

 

1. Lasteaia põhimääruse muutmine. 

 hoolekogus oleks õpetajate esindaja igast lasteaia majast. 

Põhimääruses reguleeriti ära, Kose Lasteaia ametlik aadress ja tegevuskohad. 

 

Otsustati: Muudatused on kooskõlastatud. 
 

2. Ettepanek pedagoogiliselt nõukogult lisada lasteaia kodukorrale punkt 2.8. 

 

Otsustati: Kinnitada Kose Lasteaed PäevaLill kodukord lisatud muudatusega ja kodukord hakkab 

kehtima 01.02.2018. 
 

3.Ülevaade lasteaia õppekava muudatustest. Muuta punkt 10 „Lapse arengu hindamise 

põhimõtted“. 
 
Otsustati: Töögrupiga hakkab lapsevanematest koostööd tegema hoolekogu liige Evelin Valg - 

Rask. 
 
4. Kevadiste talgupäevade korraldamine. Kose Lasteaias oleks vaja teha õuele kompostkastid, et 

leevendada sügisest lehekoristuse kulusid. Rajada kõikidele rühmadele kastpeenrad, kus saaks 

õpetada ja näitlikustada lastele taimekasvatusega seonduvat. Lisaks oleks vaja lasteaia õuealal 

talgukorras värvida õueatraksioone ja täita liivakaste uue liivaga. Habaja lasteaias oleks vajalik 

ehitada talgukorras katusealune ratastele ja kelkudele. Selleks tuleks uurida vallast infot vajaliku 

dokumentatsiooni kohta ja saada kooskõlastus. 
Uurida, kui palju on nõus lapsevanemad panustama, kas kellelgi on üle 
materjale, värve vms. 

 
Otsustati: Enne talguid uuesti kokku saada ja täpsem plaan paika panna. 



 

 

5. Ettepanekud ja küsimused. 

 Lasteaias võeti kasutusele e-lasteaia programm Eliis. Teavitada lastevanemaid rühmades, et nad 

liituks lähiajal programmiga. Selleks esitada Eliisi kaudu taotlus. 

Kose lasteaia parkimise ala on äärmiselt libe, oleks väga vaja libeduse tõrjet. 

Uurida VV e-posti teel, kes sellega tegeleb ja kes vastutab. 
Uurida rühmade lastevanematelt kas keegi on huvitatud tulema oma ametit lastele tutvustama. 

Ameti tutvustamine võiks toimuda rühmas koostöös õpetajaga. 

Habaja lasteaias üks õpetajaabi seoses töövõimetuslehega puudu ja oleks kiiremas korras vaja 

asendajat leida. 

Üritused tulekul: 

25.01 Habaja lasteaias vanavanemate päev 

26.01 Kose lasteaia peamajas vanavanemate päev 

22.02 Kose lasteaia peamaja 40 juubel ja Eesti Vabariik 100 ühine kontsert Kultuurikeskuses. 

 

Otsustati: Informatsioon võeti teadmiseks. 
 

 

 

Riin Suik                                                                  Ruve Rebane 

Koosoleku juhataja                                                  Sekretär 

                                                                                  

 

 

 

 

 


