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Koosoleku käik: 
 
 
1. Laste arvu suurendamine rühmades 2020-2021 õppeaastaks. 

 
Võttes aluseks lasteaia järjekorra ja kohasoovijad septembrist 2020 tuleb rühmades suurendada 
laste arvu alljärgnevalt: 
 
Laste arvud rühmades 2020-2021: 
 
KOSE Hariduse tn maja 
Krelluke 20+4, kokku 24 last - aiarühm 
Päikeselill 20+4, kokku 24 last – aiarühm 
 
KOSE peamaja 
Miisuõis 14+2, kokku 16 last - sõimerühm 
Õnnelill 14+2, kokku 16 last - sõimerühm 
Täpilill 20+1, kokku 21 last - aiarühm 
Tuulelill 20+1, kokku 21 last - aiarühm 
Siililill 20+1, kokku 21 last - aiarühm 
Rõõmulill (moodul) 20+2, kokku 22 last 
Keeleõis kuni 12 last - tasandusrühm 
Uus lill (sõimerühm) 14+2, kokku 16 last – sõimerühm 
 
RAVILA maja: 
Tibulill kuni 15 last - hoiurühm 
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Jänkuõis kuni 20 last - aiarühm 
Mõmmiõis 20+1, kokku 21 last. – aiarühm 
 
HABAJA maja: 
Pailill kuni 18 last - liitrühm 
Naerulill kuni 20 last - aiarühm. 
 
KOKKU 15 rühma, maksimaalselt 287 last. 
 
Direktor koostab Kose Vallavalitsusele taotluse lasteaia hoolekogu ettepanekul laste arvu 
suurendamise kohta rühmades. 
 
POOLT: 13  
VASTU: -  
VASTAMATA: 4 (J.Piigli, E.Pent, M.Kallas, A. Reilson, L.Tammann) 
 
 
2.    Kose Lasteaed PäevaLill Sisehindamise aruande kooskõlastamine. 
 
Sisehindamise aruanne on koostatud perioodide 2016-2017 õppeaasta, 2017-2018 õppeaasta ja 
2018-2019 õppeaasta kohta. 
Sellel perioodil on toimunud Habaja maja ühinemine 01.09.2017 ja Ravila maja ühinemine 
01.03.2018 Kose Lasteaiaga PäevaLill. 
 
KOKKUVÕTE: 
 
Kõik hoolekoguliikmed (v.a vastamata liikmed), kes osalesid koosolekul perioodil (14.-20.apr.) 
esitasid omapoolsed ettepanekud ja suunised aruande muutmiseks ja täiendamiseks või nõustusid 
eeskõnelejate täiendustega. 
 
Kooskõlastuse poolt: 1 (M.Innos). 
Kooskõlastamise vastu: 2 (E.Tints, E.Miljan). 
Vastamata: 5 (J.Piigli, E.Pent, M.Kallas, A.Reilson, L.Tammann). 
 
Esitanud ettepanekud/täiendused (A.Nielson, M.Koitjärv, R.Kristal, K.Tiis, M.Visnap, M.Mander, 
I.Uuvits, H.Jõul, M.Villems, A.Kruustamm), kuid konkreetset kooskõlastamist või 
mittekooskõlastamist ei ole andnud. 
 
SHA täiendamine/muutmine on jätkuv protsess. E-koosoleku lõppedes jätkub SHA 
muudatuste/täienduste tegemine.  
 
 
3.    Suvine töökorraldus lasteaias. 
 
Kose Vallavalitsusele on tehtud ettepanek kollektiivpuhkuse tühistamiseks, kuna eriolukord on 
tinginud praegu laste hoidmise kodus. Personali puhkusegraafik on muutmisel ning koostamisel 
suvised töögraafikud. Esialgu planeerime avada Ravila majas kaks valverühma juuli kuus. 
 
POOLT: 13  
VASTU: -  
VASTAMATA: 4 (J.Piigli, E.Pent, M.Kallas, A. Reilson, L.Tammann) 
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4.    Ürituste tühistamine seoses eriolukorraga. 
 
Seoses eriolukorraga tühistada kõik planeeritud üritused aprillis ja mais. Ära jäävad Kose valla 
koolieelikute spordipäev, perepäev Kose Lasteaias. 
Lasteaia lõpupeod toimuvad, kui eriolukorda ei pikendata või saadetakse uued juhised. 
Lükkame edasi augusti kuu teise poolde personali väljasõidu, mis pidi toimuma 12.06, kui see on 
võimalik. 
 
POOLT: 13  
VASTU: -  
VASTAMATA: 4 (J.Piigli, E.Pent, M.Kallas, A. Reilson, L.Tammann) 
 
 
LISA:  
 
5. Uus moodul. 
 
Kose peamaja on juulis kinni. Eeldatavalt tuleb veel üks moodulrühm, kuna septembrist 2020 on 
sõimeealisi lapsi järjekorras hetke seisuga ühe rühma jagu rohkem kui lasteaiakohti olemas on. 
Suurendada tuleb köögi võimsust ning korraldada õueala. 
 
Annika Nielsoni ettepanek: renoveerida uue mooduli asemel Ravila maja vabad ruumid. 
 
Kadri Tiis: Moodulrühm paigutatakse olemasoleva mooduli peale, seega ta ei võta ära suuremat 
pinda. Kui on tõesti mureks õuealale ära mahtumine, siis tuleb õues käimist reguleerida.  
Ravila maja kohta on vallavalitsus tellinud ehitusekspertiisi, mis väidab, et maja on nii 
amortiseerunud, et seda renoveerida või sinna kulutusi teha, ei ole mõtet.  
Võtame ehitusnõunikuga hoolekogu ettepaneku veel kaalumisele. 
 
 
6. Arenguvestlused. 
 
Seoses eriolukorra jätkumisega ei saa arenguvestlusi viia läbi tavapärasel viisil. Arenguvestluse 
võimalus lapsevanemale tuleb tagada. Samuti nagu õppetöö on distantsõppel, saab ka 
arenguvestlusi viia läbi distantsilt. Selleks on mitmeid võimalusi. Arenguvestlusi saab pidada 
telefoni, Skype, Zoom, Google Duo või mõne muu suhtluskanali kaudu. 
 
Pikendame arenguvestluste läbiviimise aega 30. juunini 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annika Nielson                                     Triin Tsäko 
koosoleku juhataja / hoolekogu esimees    protokollija 


