
 

 

KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOL 

HOOLEKOGU KOOSOLEK 

13.10.2015, algus kell 18.30, lõpp kell 20.00. 

 

Juhataja: Signe Sirel. 

Protokollija: Piret Sirel. 

Võtsid osa: Liis Pilt, Eeva Pajuviidik, Aave Leis, Olavi Jüriöö, Eero Leedmaa, Tiia Karron, Piret 

Sirel, Triinu Sepp, Merle Pussak, Sven Andresen. 

Puudusid: Indrek Hansen, Ülle Liimets. 

Kutsutud: õppealajuhataja Sirje Lepik ja majandusjuhataja Külli Raamat. 

 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu uus koosseis, esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 

2. Kooli õppekavale arvamuse andmine. 

3. Sisehindamise korrale arvamuse andmine. 

4. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine lasteaias. 

5. Varia. 

 

1. Vastavalt Kose Vallavolikogu 16.12.2010 määrusele nr 43 „Kose valla üldhariduskoolide 

hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 8 lõige 1 kohaselt hoolekogu valib enda 

hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri (protokollija). 

Esimehe kandidaadiks esitati Olavi Jüriöö, aseesimehe kandidaadiks Aave Leis, 

protokollijaks Piret Sirel. 

Otsus: Valida hoolekogu esimeheks Olavi Jüriöö. 

 Valida hoolekogu aseesimeheks Aave Leis. 

 Valida protokollijaks Piret Sirel. 

Otsuse poolt: kõik poolt. 

 

2. Vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 järgi esitatakse kooli õppekava ja 

selle muudatused enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja 

õppenõukogule. 

Sirje Lepik tutvustas sisse viidud muudatusi, mis on vastavuses riikliku õppekavaga ning 

andis vastused Sven Andreseni poolt esitatud küsimustele/ettepanekutele.  

Ainekavad on klassiti. Vaba tunniressurss on kasutatud inglise keele, matemaatika ja 

loodusõpetuse lisatundideks. Matemaatika lisatund on mõeldud suuremalt jaolt 

arvutiõpetuse läbiviimiseks.  

Aave Leis: mida tähendab vanemate koolitus? 

Signe Sirel: üldkoosolekule oleme kutsunud spetsialiste esinema, õpetajad suunavad ja 

annavad nõu lapse arendamisel, toetavad selles osas lapsevanemaid.  

Aave Leis: mida hõlmab arvutiõpetus ja kas see pole raske õpilastele? 

Piret Sirel: kogemuse põhjal võin öelda, et lastele on see jõukohane.  

Signe Sirel: järgmisest veerandist on lastele 7 arvutit, mida õppetöös saab kasutada. 

Otsus:  hoolekogu annab oma arvamuse kooli õppekavale ning direktoril kehtestada kooli 

õppekava, mis jõustub tagasiulatuvalt 1. septembrist 2015.  

Otsuse poolt: kõik poolt. 

 

3. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõige 1¹ punkti 12 järgi annab hoolekogu 

arvamuse sisehindamise korra kohta.  

Signe Sirel: sisehindamise kord on vastavusse viidud kehtivate õigusaktidega. Asutusel on 

vaja koostada uus arengukava ning sellega seoses koostatakse enne ka sisehindamise 

aruanne, mis on aluseks asutuse arengukava tegevuskava koostamisel.  

Otsus: hoolekogu annab arvamuse lasteaia-kooli sisehindamise korrale. 



Otsuse poolt: kõik poolt. 

 

4. Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõige 3 punkti 5 alusel otsustab hoolekogu 

lapse toidukulu päevamaksumuse. 

Otsus: lapse toidukulu päevamaksumus on 1.10 eurot kaks toidukorda ja 1.50 eurot kolm 

toidukorda. 

Otsuse poolt: kõik poolt. 

 

5. Varia 

S. Sirel tutvustas 2016. aasta eelarveprojekti. Vajadused on suuremad, kui võimalused. 

2016. aasta eelarveprojekti pandud kooli garderoobi remont ja kooli mööbel, palliväljaku 

katte uuendamine, mänguväljaku atraktsioon.  

Vajavad renoveerimist köök, keldrikorrus, logopeedi kabinet, metoodika kabinet. Lasteaed 

soovib mänguväljaku lisaatraktsioone.  

Signe Sirel: väga ohtlikud on ka Pargi tänaval territooriumi taga olevad puud, mis vajavad 

lõikamist. Kevadel murdus üks puu ning välja tuli kutsuda päästeamet. Kuna oksad 

ulatuvad ka lasteaia territooriumile, siis on nad ohuks ka lastele.  

Merle Pussak: puude lõikamiseks tellida arboristidelt teenus, panna see ka 2016. aasta 

eelarvesse.  

Eeva Pajuviidik: kas robootika toimub kõigile? 

Signe Sirel: Päikesejänku rühmas teeb seda üks rühmaõpetaja – Leila. Eraldi huviringina 

seda ei toimu. 

Aave Leis: võiks tekitada robootikaringi õpilastele. 

Signe Sirel: robootikaringe korraldab Kose Kunstikeskus. Annan vanemate soovi selles 

osas edasi. Meie majas alustab robootikaring meie kooli õpilastele novembris, Kirli Saksa 

juhendamisel (Kose Kunstikool). Ühendasime kunstikooli arvutid ja meie legokomplektid. 

Lapsed ei pea enam sõitma Kosele.  

 

 

 

Koosolekut juhatas       Protokollija 

Signe Sirel        Piret Sirel 


