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Koosoleku käik:
1. Tänamine, tunnustamine
Direktori tänukiri Moonika Kallasele koostöö eest hoolekogus.
2. Kose lasteaed PäevaLill Sisehindamise aruande kooskõlastamine.
Eno Miljan ei ole nõus Sisehindamise aruandele kooskõlastust andma. Põhjendab oma seisukohta.
Suuremate puudustena toob välja analüüsi, eesmärkide, faktilise info puudumise.
Direktor selgitab, et tegemist on aruandega, mis on tehtud Habaja ja Ravila lasteaedade ühinemisel
Kosega. Antud aruande parendusvaldkonnad on välja toodud ning aruanne täidab oma eesmärki.
Hoolekogu esimees juhib tähelepanu, et juhtkond võiks igal aastal koostada kokkuvõtvad aruanded,
millele saaks sisehindamise aruande tegemisel lähtuda.
Direktor kinnitab, et juhtkond on esitanud ja esitab edaspidi iga õppeaasta alguses hoolekogu
esimesel koosolekul hoolekogule kuulamiseks aruande õppe- ja kasvatustegevusest ning
majandamisest.
Arutlus.
Direktor teeb ettepaneku hääletamiseks.
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3. Logopeediline tugiteenus.
Käib konkurss täiskohaga logopeedi leidmiseks. Sügisest on vastavalt rühmade suurusele vajadus
2,75 logopeedi kohale.
Arutlus. Kõik lapsed ei saa vajaminevat logopeedilist abi siiani.
Kristin Soone: Eriolukorra tõttu pikeneb logopeedide töö juuni lõpuni. Kui logopeedide konkurss
on edukas ja lasteaed saab uue logopeedi, siis saavad kõik abivajavad lapsed logopeedilist abi.
Kadri Tiis: vald toetab vanemaid, kes otsivad abi väljastpoolt lasteaeda, juhul kui lasteaed ei suuda
seda tagada (uut logopeedi ei leita). Enne eriolukorda on võetud ühendust Õppe- ja
Nõustamiskeskus Tark Õppija MTÜ-ga Peetris, nad on huvitatud koostööst, kokkulepped on
tegemata, kuid edasine koostöö on läbiräägitav.
Kokkuvõte: Hoolekogu liikmed soovivad, et vanemaid teavitatakse ELIIS`i kaudu logopeedilise töö
jätkumisest juunis.
4. Lõpupidude korraldus.
Lõpupeod toimuvad 29. mai Kosel, 4. juuni Habajal ja 5. juuni Ravilas.
Lõpupidude osas on kõik korraldatud. Peol osalevad lapsed ilma vanemateta.
5. Arenguvestlused.
Arenguvestlused on õpetajatele kohustuslikud, lapsevanematele soovituslikud. Õpetajad teevad iga
õppeaasta lõpus kokkuvõtted lapse arengust. Lapsevanemad saavad oma laste kohta tehtud
kokkuvõtted arenguvestlusel. Riigis kehtinud eriolukorra tõttu on arengukokkuvõtted koostatud 13.
märtsi seisuga.
6. Kose lasteaed PäevaLill valverühmad Ravila majas
Juuli kuus on avatud 2 valverühma Ravila majas. Hetkeseisuga on tulemas päevas minimaalselt 18
last ja maksimaalselt 35 last. Eelmiste aastate kogemus on näidanud, et lapsi tuleb vähem kui on
kirja pandud. Kui vanem on mittetulekust teavitanud, kuid tekib vajadus laps tuua valverühma, siis
laps võetakse vastu, kuid tuleks eelnevalt ELIIS´i kaudu teavitada lapse tulekust.
Direktor tänab Annika Nielsoni ettepaneku eest renoveerida uue mooduli asemel Ravila ruumid.
A. Nilisk (abivallavanem majanduse ja halduse alal) ühineb tänuga ettepaneku eest. Ravilas
renoveeritakse kaks rühma, katus jm. Ehitustöödega on plaanis alustada kohe peale hanke
lõppemist. Kosele on plaanis rajada täiesti uus lasteaed, kuhu on planeeritud 300 kohta, 16 rühma.
Lasteaia planeering loodetakse valmis saada 2021 septembriks. Avaldab lootust, et uus lasteaed
avatakse 2023.
Habaja maja õueala on plaanis rekonstrueerida, hetkel hange kestab.
Hääletus Ravila maja renoveerimise ja kahe uue sõimerühma avamise kohta.
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7. Muud jooksvad küsimused.
Järgmine koosolek toimub 2020 september või oktoober.
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