KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg ja koht 29.11.2017 Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool
Koosoleku juhataja: Signe Sirel.
Protokollija: Signe Mirka.
Võtsid osa: Signe Mirka, Argo Pikkmaa, Eeva Pajuviidik, Eero Leedmaa, Tiia Karron,
Triinu Sepp, Piret Sirel, Signe Sirel, Külli Raamat, Sirje Lepik, Olavi Jüriöö, Reinar Tõruke,
Aleksandr Apolinsky.
Puudus: Liis Pilt
Päevakord:
1. Hoolekogu uus koosseis, esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
2. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine
3. Lasteaia õppekavale arvamuse andmine
4. Kooli õppekavale arvamuse andmine
5. Kooli kodukorrale arvamuse andmine
6. Riskianalüüs
7. Varia
1. Hoolekogu uus koosseis, esimehe, aseesimehe ja sekretäri (protokollija) valimine
Vastavalt Kose vallavolikogu määrusele "Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu
moodustamise kord ja töökord" § 8 lõige 1 hoolekogu valib enda hulgast esimehe,
aseesimehe ja sekretäri. Hoolekogu esimeheks valiti Argo Pikkmaa, aseesimeheks Eeva Pajuviidik
ja protokollijaks Signe Mirka.
2. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine
Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõige 3, punkt 5 otsustab hoolekogu lapse
toidukulu päevamaksumuse, mille kinnitab direktor.
Külli Raamat andis ülevaate toidukulu päevamaksumusest ja seda mõjutavatest teguritest (laste arv,
ühtne maksumus teiste lasteaedadega). Kolm toidukorda 1.50 € ja kaks toidukorda 1.10 €. Sel
õppeaastal tuleb sellise hinnaga välja. Edaspidi võiks kaaluda lasteaia osalustasu tõstmist ning
kaotada toiduraha.
E.Pajuviidik: Miks on hommikuti liiga tihti piimasupp?
K.Raamat: Lastele maitsevad erinevad piimasupid ning see sõltub ka sellest, mis on lõunasöögiks.
Nt.kui hommikul supp, siis lõuna ajal praad ja vastupidi.
Otsustati jätta toidukulu päevamaksumus muutmata.
3. Lasteaia õppekavale arvamuse andmine
Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 16 lõige 1 „Lasteasutuse õppe- ja
kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse
riiklikule õppekavale“ ning § 16 lõige 3 „Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad
lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor
pedagoogilise
nõukogu
ettepanekul,
kuulates
ära
hoolekogu
arvamuse“.
Kuna lasteaeda on tulnud ka muukeelseid lapsi, siis on lasteaia õppekava täiendatud ja lisatud § 9.
Eesti keele kui teise keele õpe.
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(1) Lapsele, kelle kodune keel ei ole eesti keel, tagatakse eesti keele õpe.
(2) Mitte-eesti kodukeelega lapsed omandavad eesti keele lõimitud tegevuste kaudu, millele võib
lisanduda eesti keele tugiõpe.
(3) Eesti keele õppe eeldatavate tulemuste kavandamisel arvestatakse nii laste arengutaset, vanust
kui ka eesti keele õppe mahtu ning metoodikat.
(4) Erivajadustega lapsele koostatakse eesti keele kui teise keele õpetamiseks vajadusel
individuaalne arenduskava.
Lasteaia õppekava on viidud vastavusse riiklike õigusaktidega.
Otsustati suunata lasteaia õppekava direktorile kinnitamiseks.
4. Kooli õppekavale arvamuse andmine
Vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 „Kooli õppekava kehtestab kooli
direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse
andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule“. Kuna kooli on samuti asunud
õppima eesti keelest erineva koduse keelega lapsed, siis on täiendatud ka kooli õppekava § 5 lg 10
“Muukeelne õpilane õpib kõiki aineid eesti keeles ja lisaks õpib eesti keelt „Eesti keel teise keelena“
ainekava järgi“.
Signe Sirel andis ülevaate, kuidas muukeelsed lapsed siiani on koolis hakkama saanud ja millised
võimalused on õpetajal seda last õpetada (ringitund, indiv.tund). Otsitakse ja proovitakse erinevaid
meetodeid, mis just neile sobib. Samuti on oluline eesti keele õpet toetav kodu.
E.Leedmaa: Kuidas neid lapsi hinnatakse?
S.Sirel: Kui nad alles tulevad kooli, siis neid I poolaastal ei hinnata. Saavad sõnalise tagasiside.
Hiljem hakkavad saama hindeid.
Samuti muudeti kooli õppekavas ujumise ainekava.
Otsustati suunata kooli õppekava direktorile kinnitamiseks.
5. Kooli kodukorrale arvamuse andmine
Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lõige 1 ja lõige 2 „Kooli kodukorra kehtestab
kooli direktor. Kooli kodukorra ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse
andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule“.
Signe Sirel andis ülevaate kooli kodukorrast ning sisse viidud muudatustest. Igal koolipäeval valvab
lapsi korrapidaja õpetaja. Kokkuvõtvad hinded on õppeperioodi lõpus e-koolis ja kevadel saavad
õpilased klassitunnistuse. 1.klassis on sõnaline tagasiside 2 korda õppeaastas.
Tulevikus võiks kaaluda ka hinnete kaotamist ning asendada hinnangutega.
Otsustati suunata kooli kodukord direktorile kinnitamiseks.
6. Riskianalüüs
Vastavalt sotsiaalministri määrusele
edendamisele ja päevakavale" § 5
tulemustest personalile, hoolekogule
Riskianalüüsi tulemustest lähtuvalt
vajalikud tegevused".

"Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise
lõige 4 "Lasteasutuse direktor teatab riskianalüüsi
või eralasteaia nõukogule ja lasteasutuse pidajale.
kavandatakse lasteasutuse keskkonna parendamiseks

Signe Sirel andis ülevaate riskianalüüsist ja muudatustest (paigaldati tuletõkkeuksed, kiiged ja
liivakast). Koolile on soetatud tahvelarvutid. Järgmisel aastal on plaanis saali remont ja töötajate
WC remont, mis asub keldrikorrusel. Kui leitakse rahalisi vahendeid, siis ka nukumaja asendamine
uue mängumajaga ning piirdeaia ühe külje välja vahetmine.
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S.Mirka: Miks välisukse juures valgusti ei tööta ja kas on mõeldud välistrepile paigaldada käsipuu?
K.Raamat: Lamp on nüüdseks juba vahetatud. Käsipuu paigaldamise peale on mõeldud ja ehk
järgmisel aastal.
E.Leedmaa: Mäevalgustus on liiga madalal ja ei paista mäe peale (uus ja kõrgem mägi).
S.Sirel: Räägin sellest elektrikuga ja ehk leitakse lahendus.
E.Pajuviidik: Kas on mõeldud väravate lukustamise peale, et lasteaialapsed ei pääseks üksi
territooriumilt välja? Kas kõiki lapsi suudetakse ikka jälgida?
T.Karron: Neid lapsi, kes on seda mänguhoos teinud, jälgitakse eriti hoolega ning ka väikeste
rühmade õpetajatel on peavärav vaateulatuses.
Arutleti ka võimaluse üle, paigaldada väravale lisariiv ning lukustada poepoolne värav.
Samuti olla tähelepanelikumad, et lapsed ei saaks ka rühmast iseseisvalt toariietes õue joosta.
R.Tõruke juhtis tähelepanu saalis olevatele laelampidele, mis võivad palliga kokkupuutes alla
kukkuda ning lapsi vigastada. Kinnitused tuleb üle vaadata.
Otsustati suunata riskianalüüs direktorile kinnitamiseks.
7. Varia
S.Sirel: Õppetöö koolis lõpeb 12. juuni 2018. Kas hoolekogu on nõus lubama lapsi suvevaheajale 8.
juunil 2018?
Kõik hoolekoguliikmed olid nõus, sest mitmed kooli üritused toimuvad väljaspool õpetajate
tööaega.
S.Mirka: Kas olete mõelnud e-lasteaia peale?
S.Sirel: Kasutame lasteaias samuti e-kooli, aga see ei ole lastevanematele avalik. Teistsugusel kujul
ei näe vajadust.
S.Mirka: Kas rühmas võiks olla oma telefoninumber, kuhu saab vanem alati helistada? Nt.ei aja üles
kodus magavat õpetajat.
S.Sirel: Suuremates lasteaedades on see õigustatud. Teavitada saab ju maili teel, sõnumiga ja ka
helistades. Isiklike telefonide kasutamises ei näe probleemi.
Toimus arutelu, kuidas leida lisaraha teatud ideede elluviimiseks. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli
lapsed on ise olnud kaasatud mitmetes heategevusprojektides: jõulukaartide valmistamine, isetehtud
küpsetiste müük jõulukontserdil, ühine kontsert naiskoor Meelikaga.
Otsustati lubada õppetöö lõpetada 8. juuni 2018.

Koosoleku juhataja

Protokollija

Signe Sirel

Signe Mirka
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