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1. Õpilase Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist 

väljaarvamise kord 

Hoolekogule tutvustati kõiki klassiruume. Ruumide (sh söökla ja võimlemissaali) suurus ei 

võimalda käesoleval aastal kooli võtta rohkem kui 18 last. Aluseks on Vabariigi Valitsuse 

30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ § 7 lg 3 - õpperuumi kõrgus peab olema 

vähemalt 2,5 m ja pindala vähemalt 2,0 m² põhikooli õpilase kohta. 

Lasteaia lõpetajaid on 2017. aastal hetkeseisuga 23 +1 väljastpoolt meie maja lasteaeda lõpetav laps, 

kes asub elama Kose-Uuemõisa.  

09.02.2017 seisuga on esitatud kooli astumiseks 14 avaldust.  

Järgnevatel aastatel on kooli hinnanguliselt tulemas:  

2018/2019 18 last. 

2019/2020 6-8 last. 

2020/2021 15-17 last. 

 

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja korra kehtestab Kose Vallavalitsus oma 

määrusega. Vallavalitsus arvestab elukohajärgse kooli määramisel oluliste asjaoludena 

esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja 

võimaluse korral vanemate soove. 

 

Toimus arutelu, kuidas toimida, kui 2017. aastal soovib I klassi rohkem kui 18 last. 

 

Kooli vastuvõtmise korras vajab muutmist punkt 2-2.5: Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli lasteaia 

koolieelikutele korraldatakse vestlus koolivalmiduse väljaselgitamiseks. Koolivalmidust selgitavad 

välja tulevase 1. klassi õpetaja, logopeed, eripedagoog-logopeed ja rühmaõpetajad.  

Uus sõnastus lasteaia õppekavast: Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja 

koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Koolivalmiduskaardi 

koostamise aluseks on lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemused. 

 

Otsustati: 

1. Viia punkt 2-2.5 vastavusse lasteaia õppekavaga. Muus osas sai korda üleüldiselt 

ajakohastatud olemasoleva seadusandlusega. 

2. Kui soovijaid on rohkem, kui 18, kutsuda kokku erakorraline hoolekogu koosolek ning 

otsustada, millistel alustel kooli vastuvõtmine toimub. 

3. Teha Kose Vallavalitsusele ettepanek vaadata üle “Elukohajärgse munitsipaalkooli 

määramise tingimused ja kord” ning võimalusel viia sisse muudatused. Praeguse seisuga on 

vastuolu vallavalitsuse määruses sätestatuga, kus Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool on 

määratud munitsipaalkooliks Kose-Uuemõisa alevikule, Krei külale, Karla külale, Kolu 

külale, Kuivajõe külale ja Tade külale, kuid olemasolevad tingimused ei võimalda kõiki 

piirkonna lapsi vastu võtta.  

 

 

 

 



2. Laste kelgumäe ehitamine, turvalisus 

Hoolekogu käis tutvumas kelgumäega, arutleti turvalisuse ja ohutuse teemadel ning otsustati 

konsulteerida ehitajaga ning teha ettepanekuid, et muuta mägi maksimaalselt funktsioneerivaks ning 

ohutuks.  
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