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Koosoleku algus kell 18.00, lõpp 20.00
Juhatas: Diana Mihkelsoo
Protokollis: Annika Nielson
Osalesid: Aleksandr Apolinsky, Jane Laanmäe, Priit Nael, Annika Nielson, Lea Vestel
Puudus: Kai Tammik
Päevakord
1. Hoolekogu esimehe valimine
2. Rühmade komplekteerimine
3. Muud küsimused
1. Otsus: Hoolekogu esimeheks valiti Priit Nael.
2. KUULATI:
Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK9 saab kuni 13.märtsini 2017 esitada taotlusi lasteaia
renoveerimiseks, eesmärgiga parandada hoone energiatõhusust ning vähendada ülalpidamiskulusid.
Taotlusi saavad esitada lasteaiad, mille nimekirjas oli tänavu 1.oktoobri seisuga vähemalt 40 last.
Ravila Lasteaia nimekirjas oli 1.okt 2016 seisuga 37 last, seega lasteaed kriteeriumidele ei vastanud
ning taotlust esitada ei saa.
Samas on Ravila Lasteaias järjekord.
A.Nielson: Kas oleks võimalik üks rühm lasteaeda juurde teha, raamatukogu kolib ju välja?
J. Laanmäe: Kolmanda rühma vajadus on lahendust vajava probleemina kirjas ka Ravila aleviku 20132025 arengukavas.
D.Mihkelsoo: Raamatukogu ruumidesse rühma rajamine on raskendatud, kuna vahepeale jääb teine
asutus - noortekeskus. Maja on tuletõkkeustega jagatud lasteaia ja noortekeskuse vahel ning
tuletõkkeuksed peavad olema kogu aeg suletud. Ka alustab noortekeskus tööd hiljem kui lasteaed –
kell 12.00.
A.Nielson: See ei ole iseenesest probleem, sest on võimalik kolida noortekeskus ühe boksi võrra edasi
raamatukogu ruumidest ja hetkel noortekeskuse valduses olev ruum võtta kasutusele lasteaias.

A.Apolinsky: Enne rühma juurdeehitust on vajalik põhjalik analüüs. Uue rühma juurdeehitus
raamatukogu ruumidesse nõuab kapitaalremonti, raamatukogu raamatukogu ruumides on väga
külm. Võtame küsimuse arutelule.

Alates 2017.aasta 1.septembrist on Ravila Lasteaias senise ühe sobitusrühma ning ühe liitrühma
asemel üks aiarühm ja üks liitrühm.
Juhindudes Koolieelse lasteasutuse seaduse §36 lõikest 12, Kose Vallavalitsuses 14.06.2016
määrusest nr 7 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“
teha ettepanek alates 1.09.2017 laste arvu suurendamiseks rühmades järgnevalt:
2.1. Liitrühmas (Jänkude rühmas) ühe lapse võrra: 18+1, kokku 19 last
2.2. Aiarühmas (Mõmmide rühmas) ühe lapse võrra: 20+1, kokku 21 last.
Et laste arvu suurendada, on tarvis mõlemasse rühma täiendavalt muretseda 4-kohalised
sahtelvoodid.
2. Otsus: Hoolekogu andis nõusoleku laste arvu suurendamiseks rühmades.

3. Muud küsimused
3.1. Osalustasu
Mis on Kose valla lasteaedade kohamaks kehtestatud 12 kuuks?
A.Apolinsky: Teenust osatatakse 12 kuus, õpetaja saab palka (puhkusetasu) 12 kuud aastas.
Juulikuus on Kose vallas avatud valvelasteaed.
Osalustasu võib maksta 11 kuud, aga üldsumma jääb samaks.
A.Nielson: Kui suur osa lasteaia osalustasust läheb laste õppevahendite ostmiseks?
D. Mihkelsoo: Kose vallas ei ole osalustasu protsentuaalselt jagatud, õppevahendite ostmiseks on
eraldatud eelarvelised vahendid.
3.1. Otsus: Hoolekogu liikmed võtsid info teadmiseks.
3.2. Valvelasteaed
A. Nielson: Kui valvelasteaed asub Ardus, Orus või Habajal, siis seda võimalust kasutada ei saa. Peame
arvestama, et asjaoluga, et kõikidel lastevanematel ei ole sõiduvahendit, millega last Ardusse,
Habajale või Orusse lasteaeda viia, mistõttu valvelasteaed peaks asuma valla keskuses, Kosel või
Kose-Uuemõisas.
3.2. Otsustati: Esitada vallavalitsusele ettepanek määrata valvelasteaiaks keskuses asuv lasteaed.
3.3. Haiged lapsed lasteaias
ARUTATI: Jätkuvalt on probleemiks haiged lapsed lasteaias. Mõmmide rühmas käis laps terve nädala
tugeva nohuga lasteaias.
L. Vestel: Hommikul ei pruugi kohe aru saada, et laps on haige. Laps võib haigestuda ka päeva
jooksul.

3.3. Otsus: Mitte lubada rühma haigustunnustega lapsi.

3.4. Info liikumine
Otsus:
3.4.1. Tagada vanematele ligipääs eLasteaiale.
3.4.2. Vanemate meili-listi kirjad saata turvalisuse huvides pimekoopiana.

3.5. Toitlustamine
Ravila Lasteaed liitub alates 2017.aasta jaanuarist PRIA koolipiima programmiga.
Puuviljaprogrammiga liitumist kaalume.
A.Nielson: Miks menüüs ei ole iga lõunasöögi juurde jooki?
Menüü koostamisest andis põhjaliku ülevaate (meili teel) toitlustusjuht Külli raamat.
D.Mihkelsoo: Joogivesi on rühmades lasteale alati kättesaadav.
3.5. Hoolekogu liikmed võtsid info teadmiseks.

3.6. Pildid lasteaia üritustest
Igast üritusest lasteaia oleme pilte teinud. Laste nimesid lasteaia kodulehel üleval ei ole.
3.6. Otsus: Pildid lasteaia üritustest võivad olla kodulehel avalikud.

3.7. Ruumide korrashoid
A.Nielson: Praegu on Jänkude rühmas palju väikeseid lapsi, enamuses 2-3 aastased ja näha on, et
õpetajaabi ei jõua piisavalt tegeleda rühmaruumi korras hoidmisega, sest tegeleb õpetaja aitamisega
ja koristamine jääb tahaplaanile. Õhtul lapsele järele minnes ja hommikul tuues on põrandad liivased.
Kas on võimalik, et Jänkude rühmas oleks kaks abiõpetajat, sest sisuliselt on tegemist sõimerühmaga.
A.Apolinsky: Rühma jaoks on ette nähtud kolm töötajat, töötajate arvu suurendada ei ole võimalik.
A. Nielson: Kas on võimalik, et lasteaias oleks koristaja, kes koristab peale lasteaia sulgemist rühmad,
et hommikul oleks rühmad puhtad.
D. Mihkelsoo: Tegeleme probleemiga.
3.7. Otsus: Osta rühma koridoridesse vaibad.
3.8. Koostöövõrgustiku laiendamine
ARUTATI:
Ravila Lasteaial on juubel, 2016.aastal täitub asutamisest 50 aastat.
Lasteaia vilistlased võiksid moodustada vilistlaskogu, kes samuti lasteaeda toetab.
Vilistlased võiksid tutvustada oma elukutset, aidata läbi viia üritusi, soovi korral toetad rahaliselt.

3.8. Otsus: Teha lasteaia vilistlastele ettepanek vilistlaskogu moodustamiseks.

3.9. Kõnniteede seisukord
ARUTATI:
Rühmade juured olevad kõnniteed on ülikehvas seisukorras (konarused, praod, jne), mis on
muutnud väikelaste kõndimise lasteaia territooriumil ohtlikuks, ohustades lasteaias käivaid lapsi.
Asfalteerimine on väga kallis, jõukohasem on paigaldada uued kõnniteeplaadid.
3.9. Otsus: Lisada kõnniteede uuendamine-renoveerimise eelarvetaotlusse.
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