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Koosoleku käik
1. Kose lasteaed PäevaLill direktori ja õppejuhi ülevaade õppe ja kasvatustegevusest,
majandamisest ning muutustest seoses ühinemisega.
Lasteaia direktor Evelin Sillaste, õppejuht Liina Voolmaa ning haldusjuht Urve Vile tutvustasid
end ning hetkel paika pandud vastuvõtuaegu erinevates Kose lasteaia majades. Tabel tuleb
nähtavale www.eliis.ee dokumentide alla. Majandusjuhataja ametikohta enam ei ole,
Ravila majas nüüdsest kasutusel www.eliis.ee. Lapsevanem peab esitama taotluse ning peale
lasteaia poolset kinnitamist on nähtav lapse lasteaiaga seonduv informatsioon. Kõik oluline info on
süsteemis nähtav. See ei tähenda, et rühma stendil/infoseinal enam infot ei jagata.
Õppekava on aasta lõpuni sama. Õppetegevuse plaanid koostavad nüüdsest õppejuhid koostöös
õpetajatega.
Kose lasteaed PäevaLill kodukord kehtib nüüd ka Ravila majas. Sellest tulenevalt arutelu laste
kohaloleku märkimise kellaaja üle. Eelnevalt pidi teatama eelmisel päeval enne 15.00.
Ettepanek, et peaks olema informeeritud samal hommikul enne kell 8.00.
Toimus hääletus, kõik olid nõus.
Otsus: Laps arvatakse toidupäevalt maha samal päeval, kui lapsevanem on teatanud lapse
haigestumisest või mõnel muul põhjusel puuduma jäämisest hommikul kell 8.00ks.
Majandamisest. Uus juhtkond peab kõige tähtsamaks soojusüsteemi. Tõdeti, et köögis on kehvad
aparaadid. Kõue varahaldus tuleb soojussüsteemi üle vaatama. Hoolekogu esimees tõi välja, et
lastevanemate koosolekul oskas lapsevanem Lauri Mõek süsteemi vea välja tuua ning oli valmis
appi tulema. Plaanitakse akende hooldust.
Positiivne on see, et saali on saabunud 3mx4m vaip.

Eelarve on Kose lasteaed PäevaLillel kõigi majade peale ühine. Majandamisel ollakse
vajaduspõhised.
Huvitegevusega tegeleb õppejuht. Räägiti praegu toimuvatest huviringidest (male ja jalgpall).
Arutleti, missugused huviringid veel huvi pakuksid. Sel aastal ei muutu midagi, kuid uuest
õppeaastast ollakse avatud erinevatele võimalustele.
Tuleb uus koduleht.
2. Hoiurühma edaspidine töökorraldus
Hoiurühm jääb hoiurühmaks. Raamatukogu ruumidesse planeeritud remonti ei tule, sest see läheks
liiga palju maksma ja ühe maja osa renoveerimisel ei ole mõtet.
3. Tähtpäevade tähistamine lasteaias
Tähtpäevi tähistatakse Ravila majas õpetajate juhendamisel.
Ravila maja lõpupidu toimub 1.juuni kell 16.00
4. Info liikumine lasteaia ja vanemate vahel, tähelepanekud ja ettepanekud
Peamine info liikumine hakkab toimuma www.eliis.ee keskkonnas. Lisaks on rühmades
mobiiltelefonid. Kõik rühmad saavad paketid. Lapsevanematele teadmiseks, et rühma telefonide
paketid on piirangutega. Kui on rühmast kõne tulnud, helistage tagasi.
Jätkuvalt saab infot rühma seinalt. Õpetaja teab, kuidas tema rühma lapsevanemad infot kõige
paremini kätte saavad ning tegutseb vastavalt.
5 Pildistamine kevadel 2018
Hoolekogu esimees edastas lapsevanemate soovi välistada Pildikompanii.
Otsus: õppejuht uurib eelmisel aastal käinud pildistajalt millal on võimalik tulla.
Pildistamine planeeritud märtsi lõppu või aprilli algusesse.
6. Muud jooksvad küsimused sh kohapeal algatatud.
Kui lapsevanem, kes tuleb lapsele järgi, on joobetunnustega, ei tohi talle last kaasa anda.
Tegevuskäik õpetajale: 1. võtab ühendust teise vanemaga, et tuleks ise järgi. 2. kui teine vanem ei
saa tulla, kutsub politsei. Lapse joobes vanemale kaasa andmine, on lapse elu ohtu seadmine.
Jänkude rühmas printeri tahm otsas. Juurde hankimisega juba tegeletakse. Arutelu, kas Ravila
majas oleks vaja mitut printerit (igasse rühma üks) või ühte, millesse saaks üle õhu printida.
Otsus: hetkel jätkatakse nii nagu on.
Hoolekogu ettepanek taodelda taas Pria koolipuuvilja ja –köögivilja ning piima toetust. Haldusjuhi
sõnul see lastevanemate jaoks midagi ei muudaks, sest taotlus annaks lisaraha toitlustamiseks.
Hoolekogu leiab, et puu- ja köögiviljade valik oleks mitmekesisem.
Otsus: asjaga tegeletakse.
Logopeed. Otsitakse logopeedi, kuid ilmselt alustab tööd uuest õppeaastast. Kose spetsialistid
käisid esmaspäeval (12. märts) Ravila majas ja vaatasid lapsed üle. Kooli minevate laste
vanematega, kelle lapsed vajavad logopeedilist abi, võetakse ühendust.

Suurendati laste arvu, et saada CO2 toetust, mis sellest saab?
Järgnevatel aastatel ei ole CO2 toetust tulemas ning seetõttu ei tule ka renoveerimist hetkel. Vald
peab otsustama, mis Ravila majast saab. Kas renoveeritakse või ehitatakse uus maja.
Kas laste arvud siis rühmades uuesti väiksemaks muuta? Lisaks ettepanek, et laste vanuseid
rühmades ühtlustada. Et ei oleks koos 2 ja 5 aastane. Laste arvude, nimekirjade ja järjekorraga
hakatakse tegelema aprillis. Uut laste vanematele tuleb koosolek juba juunis.
Kõnniteed on väga halvas olukorras, ebaturvalised. Juhtkond tegeleb järgemööda kõigega.
Hoiurühma õpetajatel on erinevad lepingud ning erinev kohtlemine, mis edasi? Olukord on
lahendamisel.
Oleks ruumi liikluslinnaku rajamiseks Ravila maja hoovi.
Liikluslinnaku rajamiseks peab projektiga liikuma üks kool. Ideega tegeletakse edasi.
Kose lasteaed PäevaLill suure hoolekogu koosolek aprilli teises pooles Kosel.
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