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3. Üritused, tegevused lasteaias 

 
Koosoleku käik: 
 

1. Laste arvu suurendamine rühmades. 
 

 Tibulille rühmas 1,5-3aastased, kahe lapse võrra. 14+2, kokku 16 last. 

 Käbilille rühmas 1,5-3aastased, kahe lapse võrra. 14+2, kokku 16 last. 
 
Hääletamine. Poolt 14. Vastu 3. Vastamata 2. 

 
OTSUS: Direktor koostab Kose Vallavalitsusele taotluse lasteaia hoolekogu ettepanekul laste arvu 
suurendamise kohta Tibulille ja Käbilille rühmades 14+2 lapse võrra. 
 
Hoolekogu liikmed pööravad tähelepanu, et laste arvu suurendamiseks peavad olema täidetud kõik 
seadusest tulenevad nõuded (vastavus ruutmeetritele, ohutus, turvalisus, areng). 
 
Selgitused hoolekogu esitatud tähelepanekutele: 
 
Iga lapse heaoluks on oluline tagada arengut toetav keskkond. 
 
Tänaseks on Ravila maja rühmad võrdse laste arvuga teiste valla lasteaedadega. Peame kohtlema 
võrdselt kõiki vanemaid ja tagama koha nii paljudele lastele kui on meie pädevuses lapsi vastu võtta. 
Kose valla kõikide lasteaedade sõimerühmades on 16 last. 
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Kuni novembrini 2020 oli Tibulille rühm hoiurühm, kus oli maksimaalne rühma suurus 15 last. 
Hoiurühm ja lasteaiarühm on täiesti erinevate nõuetega üksused. Alates 2020 novembrist on 
Tibulille rühm lasteaia rühm ja hoolekogul on võimalus teha ettepanek, laste arvu suurendada 2 
lapse võrra ja sellega tagada kõikidele vajajatele lasteaiakoht. 
Tibulille rühmas on täidetud laste arendamiseks nõuetekohaselt vajaminev personal. Rühmal on 2 
õpetajat, õpetaja abi, lastega tegelevad muusika-, liikumisõpetajad ning logopeed. Ravilas on 
kohapealne köök. Rühmal on vajaminevad õppe- ja mänguvahendid. Rühmaruumides on 
puhastusvahendid, Tibulilles sõimeeale vastav mööbel. Õueala on piiritletud ning lastega tegeleb 
korraga vähemalt 2 täiskasvanut. 
 
Eliisi andmetel on keskmiselt laste kohalkäigu protsent 67,3. Mis näitab, lapsed on terved ja 
keskmiselt viibib kohal 9-10 last (periood: 1.09.2020 kuni 4.02.2021). 
 
Kui me vaatame sõimerühmade keskmist kohatäituvuse protsenti, siis saame kinnitada, et selliseid 
päevi, kus kogu rühm on kohal, on harva. 
 
Protsendid järgmised (andmed võetud 1.09.20-04.02.21): 
Tibulill 67,3% 
Käbilill 36,1% 
Miisuõis 44% 
Õnnelill 62,2% 
 
Eelmise õppeaasta kohatäituvus (2.09.19-29.05.20): 
Tibulill 41,3% 
Õnnelill 36,3% 
Täpilill 41,6 
Tuulelill 36,1% 
 
Tibulille mängu- ja magamisruum on ühendatud, mis tähendab, et põranda pindala lapse ja 
täiskasvanute kohta on vähemalt 4 ruutmeetrit (vajadus 72m2). Tibulille mängutoas on 45,4m2, 
magamistoas 45,9m2, lisaks garderoob 13,1 + wc. 
 
Järgmiseks õppeaastaks valmistatakse ette Ravila maja 2 hetkel tühjana seisvat rühmaboksi, et 
mahutada esimeseks septembriks 2021 laekunud kohataotlused. Laste arv Kose vallas kasvab iga 
päevaga. 2. veebruari seisuga praegustes tingimustes ei mahu uue õppeaasta alguseks lasteaeda 23 
last, kellele on kohustus koht tagada. 
 
Iga õppeaasta lõpus komplekteeritakse rühmad ja vajadusel suurendatakse laste arvu rühmades 
seaduses lubatud piiridesse jäädes. On arusaadav, et eranditult kõik lasteaia lapsed vajavad 
tähelepanu ning praeguse seisuga on lasteaed täitnud kõik vajalikud nõuded laste arvu 
suurendamiseks. 
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2. Kose Lasteaed PäevaLill arengukava 2021-2024 kooskõlastamine.  
 

Kose Lasteaed PäevaLill arengukava on koostatud koostööpartneri Creativity Lab OÜ-ga. Toimus 
viis strateegiapäeva erinevate huvigruppidega ja kuus koosolekut juhtgrupiga. Koostatud on 
kompaktne, kaasaegne ja edasisidet andev arengukava. 
 
OTSUS: Arengukava on kooskõlastatud 17 poolthäälega. 
 
Täiendus hoolekogu esitatud küsimusele: 
 
Kose Lasteaia arengukava koostamise planeerimine algas 2019 oktoobris, kuna siis koostati 
eelarvet 2020 aastaks. Arengukava koostamisega seotud kulud olid planeeritud eelarvesse. 
Peale Sisehindamise aruande kinnitamist ja kolme hinnapakkumise esitamist laekus kaks 
hinnapakkumist, millest soodsaima valis lasteaed. 
Arengukava koostamist alustasime septembris 2020. 

 
3. Üritused, tegevused lasteaias 

 
Üritused ja tegevused Kose lasteaias toimuvad vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning 
Terviseameti jt kõrgemal asuvate asutuste juhistele.  Käesolevast nädalast on võimalus jätkata 
huviringide tegevusega, kuid läbiviijad peavad arvestama valituse antud piirangutega. 
 
OTSUS: Üritused/huviringid toimuvad vastavalt olukorrale riigis ja EV ametkondade juhistele. 
 
 
 
Annika Nielson        Triin Tsäko 
Koosoleku juhataja        protokollija 


