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Koosoleku käik

1. Tutvustamine
Kõik kohalviibijad tutvustasid end ja andsid teada, missugust rühma nad esindavad.

2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine

Esimeheks pakuti välja Annika Nielsoni. Kõik olid poolt. Aseesimeheks Riin Suik. Kõik olid 
poolt.

Otsustati: Kose lasteaed PäevaLill hoolekogu esimees on Annika Nielson ja aseesimees on 
Riin Suik.

3. Laste arvu korrigeerimine rühmades

Direktor tutvustas rühmade suuruseid ja vanuseid rühmades. Kui suurendada hoolekogu otsusega 
laste arvu rühmades, saaksid kõik soovijad sügisest 2018 lasteaeda koha.

Kose maja:
Laste arvu tuleks tõsta vastavalt rühmaruumide ruutmeetritele ja laste arvule mitmes rühmas, et 
ühes rühmas oleks maksimaalselt kaks vanust. 
Arutleti pikalt erinevate võimaluste üle, kuidas oleks võimalik laste arvu rühmades ja laste 
liikumist ühest rühmast teise sujuvalt korrigeerida, et üheealistes rühmades olevate laste arv jääks 
enam-vähem võrdseks. 



Habaja maja:
Laste arvu tõstma ei pea. Seal on kaks rühma ja lapsed mahuvad rühmadesse, sest majas on vabu 
kohti. 

Ravila maja:
Jänkude rühmas peaks tõstma laste arvu kahe võrra.
Kuna Mõmmide rühmas on uuest õppeaastast (2018/2019) nimekirjas 16 last, kas on põhjendatud 
laste arvu suurendamine Jänkude rühmas? 
Küsimus, et kui hoiurühmas hakkab olema 18 last, jääb voodite alla suur osa mänguruumist, kas 
sellisel juhul vastab hoiurühm nõuetele? Kas on võimalik kasutusele võtta sahtelvoodid?

Direktor saadab laste arvu suurendamise vajaduse täpselt lahti kirjutatuna hoolekogule meilile, et 
hoolekogus oleks võimalik aruteluga jätkata.

Laste arvu tõstmise otsust ei langetatud.

4. Arenguvestlused lapsevanematega rühmades

Direktor uuris, kuidas arenguvestlustega läheb ning tuletas meelde, et arenguvestlus on õpetajale 
kohustus ja lapsevanemale võimalus. Ravila ja Kose majas on vestlustega alustatud, Habajal 
alustatakse lähiajal.

Küsimus hoiurühma arenguvestluste kohta. Juhtkond selgitas, et kuna tegemist on lastehoiuga, ei 
ole lapsehoidjatel kohustust arenguvestluseid läbi viia. Lapsevanemad võivad teha selleks 
ettepaneku.

Ettepanek – arenguvestluste aegu võiks saada ELIISis kirja panna. Praegu ei ole see keskkonnas 
võimalik, ettepanek esitatakse ELIISi arendajale.

Lisaks tahaksid lapsevanemad rohkem infot ELIISis näha. Lisaks nädala ja kuu plaanile võiks 
näha tagasisidet  lapse kohta, mis oleks nähtav vaid õpetajatele ja lapsevanemale. 
Küsimus hoiurühma nädala ja kuu plaanide kohta. Kuna on hoiurühm, ei ole õppetegevus 
kohustuslik ning ELIISis märkimine samuti. 

Tähelepanek! Ravila maja hoiurühmas käivate  lapsevanematele lubati, et hoiurühm muudetakse 
lasteaiarühmaks 2018/2019 õppeaastaks.  Seoses hoiurühma tervisekaitse nõuetele 
mittevastavusega ei ole võimalik hoiurühma lasteaiarühmaks vormistada.

Ettepanek  - Hoiurühma nimetus jääb samaks, kuid sügisest jätkab sõimerühmana. Nõuded 
õpetajatele võiksid olla samad, mis lasteaia rühmaõpetajal st. Teha vallavalitsusele ettepanek  
muuta Ravila maja hoiurühma koosseisu ja võtta uuest õppeaastast 2018/2019 hoiurühma 
kvalifikatsiooniga õpetajad.
Kõik hoolekogu liikmed ettepanekuga nõus.

Rühmade esindajad juhivad tähelepanu oma rühma lapsevanematele ELIISiga liitumiseks.

Otsustati: Teha vallavalitsusele ettepanek  muuta Ravila maja hoiurühma koosseisu ja võtta 
konkursi korras tööle lasteaiaõpetajad, et tagada pedagoogiline töö hoiurühmas võrdselt 
teiste rühmadega.

5. Talgupäevad erinevates majades

Kosel vahetatakse Kodu tänava poolne värav. 

Habaja Maja Sipasoo tn poolne värav lukustada kindlamalt.



Ravilas võiks hoiurühma alal puuduvad mänguvahenid võiks olla nt.  kiik.
Ettepanek – Kuna Ravila maja tulevik on ebaselge, kas renoveeritakse või ehitatakase tulevikus 
uus maja, ei ole mõistlik praegu uusi õuevahendeid hankida. Ravila majas võiksid ajutiselt 
Jänkude ja Mõmmide rühmad mängida Mõmmide rühma poolel, kuna seal on õueala suurem ja 
mänguvahendeid rohkem ning hoiurühma lapsed Jänkude alal. Hoiurühma aia võiks eemaldada. 
Kõik olid poolt.

Ravila Maja  mängualale tulevad pärast kooli mängima lapsed, kes ei käi lasteaias, kuna Ravilas ei
ole mänguväljakut ning Noortekeskus ei ole avatud igapäevaselt. Pöördutakse valla volikogu 
poole.
Ettepanek – Hoolekogu esimees teeb Valla Volikogule pöördumise rajada Ravila alevikku 
mänguväljak 

Ravila majas on vaja liivakastidele katteid. Annika Nielson saadab direktorile edasi kunagi küsitud
hinnapakkumise. Katteid on vaja ka Kose maja osadele liivakastidele.
Infoks – liivakastides vahetatakse liiv suvel 2018.

Talgud jäävad iga maja otsustada.

Küsimus Habaja tulekahju kohta. Vastuseks – 8.mail on järgmine kriisimeeskonna koosolek. 
Hetkel käib pelletikütte süsteemi ehitus. 
Kas Habajal on planeeritud teha projekt teele? On tegemisel. 

Millal Kose peamaja remont? Projekt on tehtud. Hetkel hange. Teostatakse ilmselt suvel.

PRIA koolipiima ja juurvilja-, puuvilja protjektiga tegeletakse ja liitutakse alates augustist 2018. 
Lasteaiad on ühinenud ja hea võimalus on alustada lähtudes laste arvust suures lasteaias.

Otsustati:
 Iga maja otsustab oma talgupäeva vajalikkuse ja kuupäeva ise.
 Ravila majas hakkavad Jänkud Mõmmide rühma poolel mängima ning Hoiurühm 

Jänkudel alal. Hoiurühma aed eemaldatakse kooskõlas rühmade personaliga.
 Hoolekogu esimees teeb Vallavolikogule ettepaneku rajada Ravila alevikku 

mänguväljak.

6. Üritused lasteaias

30. aprill Mõmmide ja Jänkude rühmad (Ravila maja) lähevad Ardu lasteaeda külla.
11. mai kell 17.00 Kose maja emadepäeva kontsert Kose Kultuurikeskuses.
15. mai kell 10.00 Kose valla lasteaedade spordipäev Kose Gümnaasiumi staadionil.

osalevad 5-7 aastased.
võisteldakse palliviskes, kaugushüppes ja 40m jooksus.

22. mai Jaaniojale lõpureis. Osalevad kõikide majade koolieelikud.
23. mai Kose majade perepäev.
30. mai kell 17.00 Habaja maja lõpupidu
31. mai kell 16.00 Kose maja lõpupidu
1. juuni kell 16.00 Ravila maja lõpupidu
8. juuni töötajate tunnustusreis Narva. 
Hariduse tänava majas on sellel päeval Kose Lasteaed Päevalill valverühm ja toitlustamine, 
ülejäänud majad on suletud.

7. Lisaks



Koduleht uueneb ja täieneb.
Lasteaia lõpupeo päeval pakutakse kõikides majades õhtuooteks kringlit, joogiks morssi või 
kakaod ja puuvilju.
Kose Lasteaed on esitanud projektitaotlused KIK-i kõigile rühmadele alates laste 4ndast eluaastast.
Rahastuse saamine selgub juuliks 2018.
Liikluslinnak? Ravilas on olemas liiklusmärgid ja valgusfoorid. Tee vajaks korrastamist. Hea 
võimalus seda talgutel teha.
Ettepanek: Lapsevanemad sooviksid rohkem teemanädalaid. Eriti Habaja ja Ravila majas.
Uuest õppeaastast ühtlustub õppekava, mis ei ole ka praegu suurte erinevustega.
Ettepanek: Muuta jalgpalli trenni alguse kellaaega Ravila majas, et saaksid osaleda ka väiksemad 
rühmad.
Kas on olemas logopeed Ravila majja? Ravila maja logopeedi konkurss luhtus, kuna konkursile ei 
laekunud ühtegi avaldust. Hetkel käib Kose maja logopeed Ravila majas 2 korda kuus. Järgmine 
konkurss logopeedi ametikohale korraldatakse juunis 2018. 
Infoks õppejuhilt – hetkel on eelnõu tasandil plaanis seadusemuudatus, kus lasteaia koosseisus 
logopeedi ametikoht pole kohustuslik, kohustuslikuks muutub eripedagoogi ametikoht. 

Koosoleku juhataja                                                  Sekretär
Annika Nielson Merit Varul


