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KOSE LASTEAED PäevaLill 
 
 
 
 
KOSE LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
 
Kose         09. november 2020 nr 1-6/1 
 
Algus: 17.00 lõpp 18.55 
Koosoleku juhataja: Annika Nielson. 
Koosoleku protokollija: Triin Tsäko. 
Võtsid osa: Lisatud registreerimisleht (12). 
Puudusid: Eliise Pent, Evelin Tints, Evelyn Parv, Grete-Berit Sälik, Indrek Uuvits, Kadri Tiis. 
Külalised: Evelin Sillaste, Liina Jõe, Berit Graverson, Urve Vile, Triin Tsäko. 
 
Päevakord: 
 

1. Hoolekogu liikmete tutvustamine. 
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine. 
3. Eelmise õppeaasta 2019/2020 lühikokkuvõte. 
4. Õppeaasta 2020/2021 eesmärkide tutvustamine. 
5. Lasteaia arengukava koostamise hetkeseis. 
6. Kose Lasteaed PäevaLill kodukord. 
7. Lapse toidukulu päevamaksumus. 
8. Üldinformatsioon. 

 
 
Koosoleku käik: 
 
Direktori avakõne. 
 

1. 2020/2021 õppeaasta hoolekogu liikmete tutvustamine. 
 

Hoolekogu liikmete nimekiri on nähtav lasteaia kodulehel www.kosela.ee. 
 

2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine. 
 

OTSUS. Kõigi osalejate poolthäältega valiti: 
 esimeheks Annika Nielson;  
 aseesimeheks Martin Innos. 

3. Eelmise õppeaasta 2019/2020 lühikokkuvõte. 
 

Sõnavõtt Evelin Sillaste.  
Õppe-ja kasvatustöö kokkuvõte. Õppeaastat alustas 14 rühma neljas majas. Kokkuvõtte 
koostasid rühma, muusika, liikumise ja rütmika õpetajad ning logopeedid. Laste arengu 
analüüsiks viidi läbi rühmaõpetajate poolt Arengujälgimise mäng iga lapsega ning selle 
alusel täideti arengu jälgimise koondtabel õppekava kontekstis rühma kohta. 
 
2019/2020 eesmärkide täitmise kokkuvõte. 
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Rühmaõpetajad: eesmärgid said täidetud. Õppeaastale jättis jälje eriolukord. Õpetajatel tuli 
kohaldada õppetöö distantsõppeks. 
Tugevusteks toodi välja kunsti ja liikumise valdkonda. Tugispetsialistid tõid esile laste 
keelelise väga ebaühtlase arengu. Nõrga valdkonnana toodi välja matemaatika valdkond. 
Jätkuvalt tuleb hoida tähelepanu muukeelsetel lastel.  
Muusika-ja liikumisõpetajad: õppeaasta hinnati kordaläinuks ja eesmärgid said täidetud. 
Osaleti Kose Laululapse konkursil. Kose valla lasteaedade spordipäev jäi kevadel ära. 
Kõneravi: abi sai 40 last (10 rohkem, kui ettenähtud). Õppeaastat hinnati rahuldavaks. 
Lasteaias oli puudu 0,5 logopeedi ametikohta. Sisse viidi mitmeid dokumenteerimise 
parendusi. Palju oli muret ülekoormusega. 
 
Lapse arengu jälgimise kokkuvõte õppekava kontekstis.  

 
Õpetajate hinnang õppekavas oodatud tulemustele lapse üldoskustes ja õppe- ja 
kasvatusvaldkondades omandatud oskuste ja teadmiste kohta. 
Hinnangu said 237 last 244st. Nõustamiskomisjoni poolt kinnitatud HEV lapsi on 9. 
Jätkuvalt tuleb pöörata tähelepanu muukeelsetele peredele. Arenguvestlusi viidi läbi 30. 
juuniks 16. 
 
Lasteaiavälistes projektides osalemine. 
 
KIK projektide raames käisid lasteaia lapsed: Ravila ja Habaja koolieelikud käisid "Jahitarga 
retkel" (Ubari Loodustarkuse Keskus). Kose Miisuõis ja Keeleõis käisid "Hakkamasaaja 
looduses" (Ubari loodustarkuse Keskus). Projektist ProgeTiiger saadud vahendite eest soetati 
Matatalab õpperobotid 10 komplekti. Osaleti HTM Keelekümlusprojektis, mille kaudu osteti 
lasteaeda vanematesse rühmadesse digiõppevahendeid. PRIA koolipuuvilja ja -köögivilja 
ning piima toetus. 

 
Ülevaade logopeedilisest-eripedagoogilisest tööst käesoleval õppeaastal. 

 
ELIIS-s dokumentide all logopeediline-eripedagoogiline tööplaan 2020-2021 õa ja 
tunniplaan spetsialistide kaupa. Logopeedilist ja eripedagoogilist abi saavad lasteaias kõik 
abivajajad lapsed ja konsulteeritud on kõiki abivajavate laste vanemaid. 
 
Direktori käskkirja nr 3-8/32 alusel on abivajajaid lapsi Kose Lasteaias kokku 79 last. 

 
Sõnavõtt õppejuht Liina Jõe. 
 
Lasteaia personal, personali kvalifikatsioonile vastavus 
Kose Lasteaed PäevaLill koosseisu kuulub 67 töötajat, nendest: 
41 pedagoogilist personali: 1 haldusjuht, 14 õpetaja abi, 4 kokka, 1 koka-abi, 3 majahoidjat, 
2 perenaist, 1 tugiisik. 
 
Personali koolitused 
Suur osa koolitusrahast kulub kohustuslikele koolitustele (tuleohutus, esmaabi, 
toidukäitlemine, töökeskkonna volinikud). 
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Õpetajatel on võimalus kaks korda aastas registreeruda tasuta koolitustele, mida korraldab 
Avaliku Halduse Arengukeskus. 
Lisaks pakuvad Tallinna ja Tartu Ülikool erinevaid tasuta koolitusi õpetajatele, sh 
juhtimiskoolitusi. Õpetajad on osalenud ka TAI ja HITSA koolitustel. 
Eelmisel aastal toimus kogu personalile koolitus teemal “Edukas enesejuhtimine”, mida viis 
läbi Jaanus Kangur. Igal aastal toimub lasteaia kõigis majades evakuatsioonikoolitus. 
Õpetajad külastasid Kosejõe Kooli ja osalesid robootika tunnis ning said koolituse Bee-
Botidega. Ära jäi Maanteeameti/Politsei Põhja prefektuuri liiklusohutuse koolitus 
õpetajatele. 
 
Laste üritused 
Igal kuul 1 etendus. Rühmades palju rühmapõhiseid üritusi (erinevate tähtpäevadega seotud 
jms). Hästi õnnestus jõulukohvik (Kose peamaja, Habajal). Ära jäid kõik planeeritud üritused 
al 14.03. 
 
Personali üritused 
Töötajate motiveerimiseks ja meeskonnatunde hoidmiseks toimuvad mitmed 
traditsioonilised ühisüritused/tähtpäevade tähistamised (õpetajate päev, jõuluüritus, 
sõbrapäeva tähistamine, naistepäeva tähistamine, kevadine koolitus-väljasõit). Õpetajate 
päeval käis külas Reelika Õigemeel. Jõulude ajal külastasime Vargamäe Talumuuseumi. 
Töötajate kevadine koolitus-väljasõit Paldiski lasteaeda jäi ära. Augustis külastasime 
Valgehobusemäe Keskust. 
 
Projektides osalemised: tervist edendav lasteaed, suukool, tulest targem, jäätmeteema 
projekt (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ) 
 
Huviringid: malering, keraamika, inglise keel, loodus-ja teadushuviring "MIKSITAJA", 
tennis, dzuudo, jalgpall. 
 
Majandus 
Ülevaade 2020 majandusaasta jooksul soetatud inventarist majade kaupa. 
 
Marika Mander: Rõõmulille rühma oleks vaja kõrgemate vahedega ja mitterestiga 
jalatsiriiulit. Hetkel kukub ülemistelt riiulitelt liiv, pori alumistesse jalanõudesse. Arutlus 
haldusjuhiga, leitakse lahendus porimattide kasutamisega, kuna moodulisse ei ole võimalik 
kõrget rasket jalatsiriiulit paigaldada. 

 
 

4. Õppeaasta 2020/2021 eesmärkide tutvustamine. 
 

Sõnavõtt õppjuht Berit Graverson.  
 
 Laps astub lapse jälgedes ja me kõik saame sellest osa. 
 Hoolides endast ja kaaslastest astume lapsesammul puhtama keskkonna ja rohelise 

mõtlemise poole. 
 On ainult üks tõeline väärtus - see on inimlike suhete väärtus. 
 Teeme südamega, jagame rõõmuga. 

 
Lasteaia tegevus- ja päevakava on nähtavad lasteaia kodulehel www.kosela.ee. 
Logopeedilise töö graafikud ja plaan nähtavad ELIIS´is dokumentide all. 
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Evelin. Infoks, lasteaed plaanib minna ELIIS´i infosüsteemist üle Stuudiumile, millel on 
rohkem võimalusi ning Stuudiumi kasutatakse ka koolis (lasteaiale kohandatud verisoon). 
Lapsevanematel lihtsam üleminek sama infosüsteemi põhiselt lasteaiast kooli. Stuudiumi 
lisandväärtus on ühildumine valla dokumendihaldussüsteemi Amphoraga. 

 
5. Lasteaia arengukava koostamise hetkeseis. 

 
Ülevaade direktorilt. Arengukava valmib 2020 detsembris. Toimunud on 2 strateegiapäeva 
ja juhtgrupi koosolekud. 
 
Eno Miljani algatatud arutelu eelkooli kohta. Arengukavas õppekasvatustöö mõõdikuna on 
kasutatud koolivalmiduse tagasisidet kooli poolt, mis ei tundu õige, kuna osad lapsed käivad 
eelkoolis, osad mitte. Enamus hoolekogu liikmeid ei pea seda probleemiks, kuna eelkool on 
vabatahtlik ning enamjaolt lastele kooli ja õppetöö tutvustamine ning pigem sotsiaalse poole 
arendamine. Eelkooli õppetöö on sama mis lasteaia õppekava ette näeb. 

 
6. Kose Lasteaed PäevaLill kodukord. 

 
Hoolekogu liikme Meelika Koitjärve tähelepanek, kodukorras punkt 3.11 ja 4.17 kordub. 
„Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi 
ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel 
vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele 
kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.“ 
 
OTSUS: üks korduvatest punktidest kustutatakse kodukorrast, muus osas jääb kodukord 
muutmata. 

 
7. Lapse toidukulu päevamaksumus. 

 
Hetkel kehtiv lapse toidukulu päevamaksumus Kose valla koolieelsetes lasteasutustes on 
kolm toidukorda 1.50 eurot, kaks toidukorda 1.10 eurot. 
 Arutlus hoolekogu liikmete vahel. Kehtiv toidumäär on olnud muutmata kaua, hinnad on 
tõusnud ja oleks mõistlik ka toidumäära summat tõsta, eeldusel, et lastele tagatakse toidu 
kvaliteetsem tooraine ja rohkem värsket toitu.  
 
Ettepanek. Annika Nielson. Kolme toidukorra hind võiks olla 1.80 eurot ja kaks toidukorda 
1.50 eurot. Ettepanekuga on kõik kohalviibijad nõus. 

 
8. Üldinformatsioon. 

 
 Covid-19. (Lapsevanemad majades, teatrid, huviringid). 

Arutlus. Hoolekogu liikmed on ühel meelel, et lapsevanemad toovad lapsed ise rühmadesse 
ja lähevad ise rühmadesse järgi. Võimalusel tagada hajutatus (iga rühma vanemad kasutavad 
oma rühmale mõeldud sissekäiku/väljapääsu) ja hoida distantsi. Lapsevanematel on 
võimalus kasutada isiklikke isikukaitsevahendeid (maks, visiir jms) ning lasteaia poolt on 
tagatud desinfitseerimisvahendid majja sisenemisel ja väljumisel. Hoolekogu on üksmeelel, 
et kõik planeeritud teatrid ja huviringid peaksid edasi toimuma tavapäraselt. Oluline on, et 
lasteaia territooriumile ei tohi siseneda ühegi haigustunnuse ilmnemisel (nohu, köha, valulik 
kurk jms). 
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 Jõulupakid. Rühma esindajad hoolekogus edastavad rühma soovi – kas raamat või 
kommipakk. Kommipakkidega tegeleb lasteaia haldusjuht Urve, kellele saab rühma 
kommipaki soovi saata. Raamatutega tegeleb Ravila Mõmmiõie rühma esindaja Anu, kellele 
on vaja edastada raamatusoov. 

 
 Kollektiivpuhkus 2021. Arutlus. Hoolekogu liikmed soovivad, et igale lapsele tagatakse 

võimalus suvel puhata, kuid arvestades praegust olukorda (Covid-19) ja lasteaia suurus 
(lastearv) on vanemaid, kellel ei ole võimalik koos lapsega suvel terve kuu järjest puhata. 
Seega Kose valla piires peaks olema vähemalt üks valvelasteaed, kuhu vajadusel laps viia. 

 
OTSUS: Kose Lasteaed PäevaLill hoolekogu ei nõustu kollektiivpuhkusega. 
 

 Ravilas on probleem puuduliku tänavavalgustusega. Hommikul ja õhtul väga pime, ei saa 
turvaliselt lastega autost lasteaeda ja tagasi. Kehva valgustuse korral ei saa ka lapsed õhtusel 
ajal vanemate saabumiseni õuealal mängida.  

 
Lasteaia juhatuse poolt vaadatakse olukord üle ning edastatakse info asjaga tegelemiseks 
valda. 

 
 
 
 
Annika Nielson                                     Triin Tsäko 
koosoleku juhataja / hoolekogu esimees    protokollija 


