
 

 

 

KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOL 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PRTOKOLL 

15.04.2013, algus kell 19.00, lõpp kell 20.40 

 

Juhataja: Signe Sirel 

Protokollija: Piret Sirel 

Võtsid osa: Eero Leemaa, Eeva Pajuviidik, Tiia Karron, Reinar Tõruke, Tiina Hange, Aave Leis, 

Triinu Sepp, Katrin lepik, Merle Pussak, Raimo Oks. 

Puudusid: Irina Meinvald 

Kutsutud: Külli Raamat, Sirje Lepik. 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe avaldus esimehe kohalt lahkumiseks 

2. Lasteaia kollektiivpuhkus 

3. Lasteaia järjekord 

4. Kooli tulevik 

5. Heakorratööd 

6. Varia (projekt maanteeametist, võlglased,  vee kvaliteet, värava ette parkimine, kohal 

algatatud küsimused). 

 

1. Hoolekogu esimehe avaldus esimehe kohalt lahkumiseks 

S. Sirel: Hoolekogu esimees Joel Soomer on esitanud avalduse hoolekogu esimehe ja 

hoolekogu koosseisust vabastamiseks (laps ei käi enam meie lasteaias). 

Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord § 7 vanemate 

esindajate valimine hoolekogusse lg 4 sätestab, et “vanemate esindaja volitused hoolekogus 

kehtivad kuni tema tagasikutsumiseni hoolekogust vanemate koosolekul. Vanemate esindaja, 

kelle laps on kooli lõpetanud või koolist välja arvatud, volitused lõpevad esimesel sellele 

järgneval vanemate koosolekul”.  

Sama dokumendi § 8 hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine lg 2 sätestab, et “hoolekogu 

juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees”. 

Kuna kõikides rühmades on esindajad olemas (sügisest jäi Päevakildude rühma kaks esindajat 

– Joel Soomer ja Reinar Tõruke) ja järgmine vanemate koosolek on planeeritud järgmise 

õppeaasta algusesse, siis teen ettepaneku, et kuni uue õppeaasta alguseni korraldaks hoolekogu 

tööd aseesimees Eeva Pajuviidik ning uute liikmete valimine/vanade liikmete ümbervalimine 

toimuks uue õppeaasta alguses. 

Kõik hoolekogu liikmed olid antud ettepanekuga nõus. 

OTSUS: Kuni järgmise, 2013/2014, õppeaasta alguseni korraldab hoolekogu tööd aseesimees 

Eeva Pajuviidik ning uute liikmete valimine/vanade liikmete ümbervalimine saab toimuma 

2013/2014 õppeaasta alguses toimuval vanemate koosolekul. 

 

2. Lasteaia kollektiivpuhkus  

Signe Sirel: Käesoleval aastal on kollektiivpuhkusel Kose-Uuemõisa, Oru ja Ravila lasteaiad 

25. juunist kuni 4. augustini 2013. Sellel perioodil on avatud Kose lasteaed ning lapsed on 

võimalik viia Kose lasteaeda, vanematel teavitada kohasoovist Kose lasteaeda hiljemalt 17. 

maiks 2013.  

Taoline kollektiivpuhkuste periood on olnud ka varasematel aastatel ning aluseks on võetud 

laste kohalkäidavus.  

28.06-01.08.2010 puhkasid Kose ja Oru lasteaiad, 21.06-08.08.2010 puhkas Ravila lasteaed, 

avatud oli Kose-Uuemõisa lasteaed. 

20.06-07.08.2011 puhkasid Kose-Uuemõisa ja Ravila lasteaed. Lahti olid Kose ja Oru 

lasteaiad. 

25.06-05.08.2012  puhkasid Kose ja Ravila lasteaiad, lahti olid Kose-Uuemõisa ja Oru 

lasteaiad. 



Sageli peale jaanipäeva jäävad paljud lapsed puhkusele (nt 2010 peale jaanipäeva juunis käis 

lasteaias Kose-Uuemõisa lapsi 15-18 last kogu lasteaia peale, 3-5 last rühmas, võõraid, st 

Kose, Oru ja Ravila lapsi 5-6 last, juulis 2010 käis Kose-Uuemõisa lapsi 15-20, võõraid 7-8 

last, augusti alguses 15-21 last ja võõraid 2 last; 2012 peale jaanipäeva juunis nelja rühma 

peale 20-25 last, juulis koos võõrastega nelja rühma peale kuni 30 last).  

Lasteaeda viimine ja toomine on olnud eelnevatel suvedel vanemate organiseerida. 

9. aprillist on Siiri Teivejõe ja Grete Rooni poolt algatatud vanemate listis kiri, kus palutakse 

selle nädala jooksul (9.04-14.04) anda teada probleemidest (puhkuste klapitamine, transpordi 

puudumine) seoses kollektiivpuhkusega.  

Reinar Tõruke on kokku kogunud Siiri Teivejõe ja Grete Rooni poolt vanemate poolt esitatud 

arvamused.  

Reinar Tõruke: esitatud kirja sisu: “Heideti ette lasteaia ükskõikset suhtumist. Kes otsustavad 

suvise puhkuse… (täismahus kiri lisatud paberkandjal hoolekogu protokollile). 

Signe Sirel: suvise puhkuse otsuse teeb vallavalitsus, võttes arvesse lasteaia juhtide arvamusi. 

Nagu eelnevalt mainitud, sai ettepaneku aluseks võetud eelmiste aastate kohalkäidavus.  

Vanemaid sai kollektiivpuhkusest teavitatud jaanuari lõpus, puhkusegraafikute koostamise aeg 

on I kvartalis. 

Aave Leis: kas antud otsust on võimalik muuta? 

Signe Sirel: töötajate puhkuse ajakava on koostatud ja töötajatele teatavaks tehtud (Töölepingu 

seadus § 69 lg 2). 

Eeva Pajuviidik: kas oleks võimalik järgmisel aastal kollektiivpuhkuse aega lühendada nelja 

nädala peale? 

Signe Sirel: jah, seda on võimalik teha. 

OTSUS: käesoleval aastal on kollektiivpuhkus sellel perioodil nagu Kose Vallavalitsuse 

korralduses märgitud, 25.06-04.08.2013. Järgmisel aastal arvestada kollektiivpuhkuse ajaks 

juuli kuus neli nädalat.  

 

Reinar Tõruke: küsimus on ka lasteaiaõpetajate talvise puhkamise kohta, esitatud kirja sisu 

“kui lasteaia ja valla poolt rõhutakse, et puhkus on vajalik ja et lasteaia töötajad saaksid 

ikkagi kõik omad puhkused kätte, siis on tekkinud küsimus, miks osad lasteaia töötajad käivad 

praegusel ajal puhkusel?” 

Signe Sirel: Tööandjaga kokkuleppele jõudes on võimalik tasustamata ehk palgata puhkust 

kasutada kõigil töötajatel. Osad õpetajad omandavad tasemeharidust ning sellel perioodil on 

neil õigus võtta õppepuhkust. Ka on võimalik vastavalt töölepingu seadusele võtta töötajal 

lapsepuhkust. Seega, kui tööandja ja töötaja jõuavad kokkuleppele ja tööandja saab töö 

organiseeritud, siis on puhkamine võimalik ka talvisel perioodil, üldjuhul kasutatakse talvisel 

perioodil tasutamata ehk palgata puhkust, kuna on vaja organiseerida töötaja asendamine. 

 

Reinar Tõruke: esitatud kirja sisu: “selgitamist vajab ka lasteaia kohamaksu maksmine, kui nii 

öelda lasteaiast teenust ei saada. Kui lasteaed puhkab, siis teised variandid tähendavad 

vanematele ikkagi lisakulu ja kui lasteaed ei tööta, siis sel perioodil ei tohiks vanematele 

sellega miskeid kulusid kaasneda.” 

Signe Sirel: eelarve tegemisel on vald arvestanud teatud summaga terveks aastaks, võimalik on 

see summa ära jagada kuude lõikes erinevalt, kuid lõpptulemus oleks sama. Üldjuhul on nii, et 

kohamaksu makstakse aastaringselt, sest asutust tuleb hallata terve aasta ja samas on 

vanematele võimaldatatud teenust kasutada valla teises lasteaias.  

 

 

3. Lasteaia järjekord 

Signe Sirel: seisuga 01.04.2013 on järjekorras 44 last, neist 26 last vajavad kohta septembrist 

2013 (nende hulgas on ka piirkonnaväliseid lapsi, osa ka Tallinna ja Saku sissekirjutusega 

lapsi, kes elavad siin üürikorteris ja on tegelikult suundumas mujale elama, kuid esitanud igaks 

juhuks avalduse lasteaia koha samiseks, samas ei pruugi mujale elama asumine õnnestuda nii 

nagu planeeritud).  

Täpne arv selgub mais-juunis, kui kõigi kohataotlejatega on ühendust võetud, siis on ka selge, 

kes saavad koha mujal lasteaias. Uusi lapsi saame vastu võtta 13-16 (see oleneb, mitu last 

läheb kooli, praegu on 2-3 last veel küsimärgiga, kas saavad koolipikendust või lähevad kooli).  



Praeguse seisuga jääks järjekorda edasi ca 10 last nendest, kes soovivad kohta septembrist 

2013, kui mõnele sobib osaajaline koht, siis ka vähem. Aga samas on veel aega avaldusi tuua.   

 

Reinar Tõruke: esitatud kirja sisu: “kõik lapsed peaksid saama oma kodukohas lasteaias ja 

koolis käia. See peab olema prioriteet ja see võimalus tuleb tagada. Kui on kohti üle ja lapsi 

juurde tulemas ei ole, siis saab kaaluda ka laste lasteaeda võtmist kaugemalt. Ning lapsed 

võiksid edasi liikuda koos oma rühmaga. Osade laste jätmine samasse rühma nii öelda teiseks 

aastaks pärsib lapse arengut, seda enam, et rühma kollektiiv on juba kokku harjunud.” 

Signe Sirel: Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi jaguevad rühmad järgmiselt:  

1) noorem rühm – kolme- kuni viieaastased; 

2) keskmine rühm – viie- kuni kuueaastased; 

3) vanem rühm – kuue- kuni seitsmeaastased; 

4) liitrühm – kahe kuni seitsmeaastased. 

Rühma registreeritud laste arv lasteasutuses on järgmine: 

 1) sõimerühmas kuni 14 last +2; 

 2) lasteaiarühmas kuni 20 last +4; 

 3) liitrühmas kuni 18 last +2. 

Meie lasteaia rühmades ei ole nö puhtaid vanuseid, see tähendab, et kõik rühmas olevad lapsed 

on 3-4 aastased, 5-6 aastased jne. Oleme oma rühmad komplekteerinud nii, et saaksime 

võimalikult palju lapsi vastu võtta, nii nagu seaduses lubatud. Kuna üheealisi lapsi ei ole terve 

rühma jagu, siis ei ole võimalik kogu rühma koosseisu üheaegselt edasi viia.  

Aave Leis: kas arvestatakse ka lapse arenguga edasiviimisel? 

Signe Sirel: meil on aluseks lapse vanus, võib juhtuda, et mõne lapse vanusevahe on ainult üks 

päev, vanem laps saab edasi, noorem laps ei saa edasi, sest edasi viimine on tingitud sellest, 

kui palju lapsi läheb kooli. Ühel korral on vanema soovil jäetud laps nooremasse rühma edasi.  

Tiina Hange: üldjuhul  tekivad puhtad vanuserühmad suuremates lasteaedades. 

Signe Sirel: jah, tavaliselt tekivad puhtad vanuserühmad alates 6-rühmalisest lasteaiast. 

 

 

4. Kooli tulevik 

Signe Sirel: Käesoleval aastal (2013) riigipoolne rahastamine ei muutu, seega ei muutu 

rahastamise osas ka lasteaed-kooli jaoks sellel aastal midagi.  

Augustist-oktoobrini 2012 toimunud arutelud Kose valla arengukava tegevuskava muutmise 

osas, mis puudutasid kooli üleviimist Kosele, jäi lõpptulemusena sisse punkt „Kose-Uuemõisa 

Lasteaed-Kooli 4. klassi üleviimine Kosele 2013-2014“. Lõpptähtaeg selle otsuse elluviimiseks 

sellel aastal oli märts 2013. Märtsi Kose Vallavolikogus seda teemat arutlusel ei olnud, seega 

jätkame 2013/2014 õppeaastal 4. klassilisena.  

Tiina Hange: kui vastav teema päevakorda tuleb, siis võetakse ju ikka vanemad ka kokku? 

Signe Sirel: jah, kindlasti.  

Samas otsitakse riigi tasandil kokkuhoiuvõimalusi ning püütakse koolivõrku korrastada ning 

võimalik, et praegu kehtivat rahastamismudelit muudetakse, arutelud selles osas käivad. 

Merle Pussak: midagi täpsemat koolide rahastamise osas praegu lisada ei ole. 

 

5. Heakorrapäev 

Signe Sirel: plaanis on läbi viia heakorrapäev 3. mail (oleneb ilmast, kui ilm ei võimalda, siis 

10. mail). Seekord oleme heakorratööd planeerinud läbi viia peamiselt asutuse töötajate ja koos 

laste ning õpilastega – peamisteks töödeks territooriumi ja osaliselt aiataguse riisumine ning 

pühkimine. Kui mõni vanem on sellel ajal kodus, siis võib ka appi tulla, kindlasti paneme teate 

välja.  

Aiataguse võsa lõikamise, võrkaia korrastamise, mänguväljaku peitsimise, nukumaja ukse 

parandamise ja liiva/mulla laialiajamise osas on räägitud valla haldusjuhiga ning ta on lubanud, 

et need tööd saab teostada valla töömees või ka nn ÜKT tundide tegijad.  

Vaja on tuua liiva ja arvatavasti ka mulda, kuid täpne vajadus selgub siis, kui lumi on sulanud. 

Haldusjuht palus arvestada, et liiv toodaks kindlasti Kiiult, seal on puhas liiv, teistest kohtadest 

toodud liival on olnud sees savitükid, mis määrivad riideid. 

Eero Leedmaa: on võimalik ka mujalt tuua, mis on  samuti puhas. 



Külli Raamat: akende pesemiseks on plaanitud tellida firma, osad hinnapakkumised on võetud, 

pesemine saaks toimuma mais. 

Spordiplatsilt eemaldame umbrohu, rahalisi vahendeid katte uuendamiseks ei ole.  

Eero Leedmaa: kas ei oleks võimalik ka sellele rahastust küsida. 

Merle Pussak. Üldjuhul, mis puudutab lasteaeda, mis on omavalitsuse hallata, siis selleks 

tarbeks raha ei anta. Suurem võimalus sellise asja jaoks raha taotleda oleks külaseltsil.  

 

Reinar Tõruke: esitatud kirja sisu: “ettepanek, et maja ümber võiksid riisumistöid teha 

koolilapsed koos õpetajatega. Vanemate osas võiks baseeruda rohkem vabatahtlikkusele.” 

Signe Sirel: eelnevatel aastatel, mil oleme heakorrapäeva läbi viinud, siis vanemate osalus on  

olnudki vabatahtlik. Samas on meil alati olnud väga palju vanemaid ja lapsi abiks ning oleme 

saanud väga suured tööd ära teha (aiataguse võsa trimmerdamine, peale ehitust mulla ja 

liivatööd jpm). 

 

6. Varia 

6.1 Vee kvaliteet 

Lapsevanem Indrek Teivejõe on saatnud küsimuse vee kvaliteedi kohta “Kose-Uuemõisa vesi 

on viimasel ajal muutunud roiskvee järgi haisevaks olluseks. Kuuldavasti võeti lasteaiast 

seetõttu ka veeproov. Kas see vastab tõele? Kui vastab, siis millised olid tulemused? Kas mõni, 

kui siis milline, näitaja ei vastanud normidele?” 

Signe Sirel: 7. märtsil 2013 võttis Kose Vesi meie majast veeproovid. Meile saadetud joogivee 

keemiline analüüs ja joogivee mikrobioloogiline analüüs vastavad sotsiaalministri määrusega 

nr 82, 31.07.2001 "Joogivee kvaliteedi ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud 

piirnormidele. 

22. märtsil võttis veeproovi ka Terviseameti spetsialist. Selle analüüsi tulemuses oli raua 

sisaldus väga kõrge (piirnorm 200, näit 1060, selgus, et oli labori viga). 

Külli Raamat: helistasin antud veeproovi osas Terviseametisse ja rääkisin Põhja Talituse 

juhtivinspektori Anna Trapidoga, kes ütles, et kui veeanalüüsist selgub, et vesi ei ole 

tarbimiseks kõlblik, siis Terviseamet kindlasti teavitab koheselt asutust. Analüüside 

tulemusena on vesi tarvitamiseks kõlblik.  

 

6.2 Võlglased 

Signe Sirel:  iga kuu on meil mitmed lapsevanemad võlgu lasteaia kohatasu, toiduraha, 

pikapäeva söögiraha, olenevalt kuudest, kas siis 400-800 eurot asutuse peale kokku.  

Peale 20ndat kuupäeva saadab valla raamatupidaja mulle andmed võlglaste kohta. Annan 

võlglaste nimed teada lasteaiaõpetajatele, kes teavitavad suuliselt vanemaid nende võlast ja 

selle suurusest. Kui suulisele teatele ei ole paari päeva jooksul reageeritud, siis saadan asutuse 

juhina kirjaliku teate ja annan uue tähtaja.  

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kohaselt “kui vanem ei 

ole lapsevanema tasu tasunud ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab direktor vanemat 

kirjalikult võgnevusest ja annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks 

tasutud, arvab juhataja lapse lasteasutusest välja”. 

Me ei ole tahtnud nii pikka perioodi võlgnevuseks jätta, sest mida pikemaks ajaks ja suuremaks 

see võlg kasvab, seda raskem on seda hiljem tasuda. Samas on tegemist suulise teavitamisega, 

mõni lapsevanem lihtsalt unustab, mõni lapsevanem pole mingil põhjusel e-kirja arvega kätte 

saanud jne.  

Üldjuhul reageerivad lapsevanemad suulise teavitamise peale positiivselt (välja arvatud mõni 

üksik juhtum) ja tasuvad peale suulist teavitamist võla ning seni pole pidanud kedagi lasteaiast 

võla tõttu välja arvama.  

Vanemaid on teavitatud ka võimalusest sõlmida otsekorraldusleping. 

 

6.3 Menüü 

Eeva Pajuviidik: toiduainete hinnad on viimasel ajal märgatavalt tõusnud, kuid lasteaia 

toiduraha on jäänud samaks. Kas seetõttu ei ole kannatanud menüü kvaliteet? 

Külli Raamat: ostame paljusid toiduaineid hulgi, valla lasteaiad-koolid ostavad kauba ühest 

kohast ning seetõttu on meil ka hinnasoodustus. Menüü kvaliteet ei ole kindlasti halvenenud ja 

me tulime 2012. aastal selle rahaga välja. Järgmise õppeaasta alguses tuleb kindlasti arutlusele 



võtta pikapäevarühma söögiraha, see on jäänud 0,38 euro peale ning selle rahaga ei ole 

võimalik pikapäevarühma sööki katta.  

Võimalik, et järgmisest eelarveaastast on vaja pikapäevarühma toiduraha tõsta ja siis peab üle 

vaatama ka lasteaia toiduraha maksumuse.  

Toidukulu päevamaksumuse kohta peab hoolekogu andma oma nõusoleku.  

 

6.4 Värava ette parkimine 

Signe Sirel: Viimasel ajal on sagenenud värava ette parkimine (peavärav), eriti hommikusel 

ajal, mil tuuakse lapsi lasteaeda. Olen saatnud lastevanematele ka sellekohase teate, et värava 

ette mitte parkida.  Väravaesine peab olema alati vaba! 

Reinar Tõruke: vanemate poolt esitatud kirja sisu: „värava ette parkimine, kelle jaoks see 

probleem on? Kas lasteaia töötajad võiksid omad autod parkida natuke rohkem eemale, et 

vanematel oleks parem võimalus hommikul oma lapsi lasteaeda tuua? Enam-jaolt on see 

parkimine ikkagi ju ainult lühiajaline! Ja võib-olla ehk oleks siis üldpilt lasteaia esisest ka 

ilusam?“ 

Eeva Pajuviidik: võib-olla on see probleemiks kella 7.30-8.00 ajal, mil peamiselt lapsi tuuakse 

ja lastevanematel on kiire ja nad ei soovi oma autot kuskile eemale jätta, et kaugemalt oma last 

kiiruga tuua. 

Signe Sirel: Peaväravast peavad sisse saama kaubaautod, buss pesuringiga jne. Mitmel korral 

on pidanud kaubaauto juht ootama, et saaks väravast sisse sõita, kuna keegi on parasjagu auto 

värava ette parkinud. Loomulikult tekitab see autojuhis pahameelt, kuna see takistab tema töö 

tegemist. Ma arvan, et värava ette parkimiseks ei ole õigustust, ka lühiajaliselt mitte. Ja ma 

loodan, et saame siin kõik pargitud ning igaüks võib parkida sinna, kus parasjagu on vaba koht, 

välja arvatud värava esine.  

 

6.5 Liikluskasvatuse projekt 
Signe Sirel: Maanteeametile sai esitatud liikluskasvatusprojekt, kus sai taotletud raha 

territooriumi teekattemärgistuse jaoks. Saime selleks rahastuse (telgjoon, stoppmärgid, 

stoppjoon, ratta-/jalakäijamärgid, ülekäigurada jmt). Tööd on planeeritud aprilli-maisse, oleneb 

jällegi ilmastikust.  

 

6.6 Kohapeal tõstatatud küsimused 

Tiina Hange: järgmiseks talveks võiks valmistada nn suusahoidla. 

Signe Sirel: jah, seda võib teha, materjali meil selle jaoks on, vaja on mõnda lapsevanemat, kes 

selle valmis teeks. 

Tiina Hange: võib siis sügise poole pöörduda lapsevanemate poole. 

Signe Sirel: arvestame sellega. 

 

Eero Leedmaa: kas ei oleks võimalik koostöös vanematega korrastada ka staadionit ja selle 

ümbrust? 

Piret Sirel: staadionit korrastavad igal aastal Kosejõe kooli õpilased. Kuid seal on samuti must 

kate ära kulunud/vihma, lume poolt ära uhutud ning muld on igalt poolt väljas, sinna oleks vaja 

peale tuua uut katet (kildu vmt). 

 

Eero Leedmaa: kellele kuuluvad need ronimispuud staadioni kõrval, need on ka ohtlikud.  

Merle Pussak: tegemist on riigi maaga ja see on Kosejõe kooli kasutuses. 

 

Tiina Hange: lasteaia peaväravast üle tee kõnnitee ääres paremat kätt on üks lagunenud 

kanalisatsioonikaevu kate, mis võib osutuda ohtlikuks. Kelle poole selles osas peaks 

pöörduma. Kas Kose Vesi tegeleb sellega? 

Merle Pussak: oleneb, kelle maale see kuulub, kui tegemist on krundil asuva kaevuga, siis on 

see omaniku teema.  

Signe Sirel: arvan, et võite pöörduda OÜ Kose Vesi poole ja küsida sealt järele.  

 

Eeva Pajuviidik ja Tiina Hange: probleemiks on haigete laste lasteaeda lubamine. Kas lasteaed 

ei võiks siinkohal jõulisemalt sekkuda? 



Signe Sirel:  Õpetajal ei ole lubatud haiget last vastu võtta, kuid alati ei pruugi õpetaja kohe 

esimesel hetkel märgata, et lasteaeda toodud laps on haige. Kui õpetaja või õpetaja abi märkab, 

et laps on haige, siis õpetaja teavitab lapsevanemat, kuid kui lapsevanem on linnas tööl, siis 

lapsele järele tulemine võib aega võtta 1-2 tundi.  

Lapsevanema poolt on haige lapse lasteaeda toomine vastutustundetu nii enda lapse kui ka 

teiste laste suhtes, see tekitab pahameelt eelkõige tervete laste vanemate seas. Ka haigel lapsel 

endal ei ole lasteaias hea olla.  

Signe Sirel: arvan, et selles osas on mõistlik vanemate koosolekul vanematega kokku leppida, 

et haigeid lapsi ei tooda lasteaeda ja olla ka ise julge vanematele ütlema, et haige lapse koht ei 

ole lasteaias.  Õpetajad teevad seda jätkuvalt.  

 

Triinu Sepp: kas kooli söögivahetund ei ole liiga lühike? 

Signe Sirel: söögivahetunni pikkus vastab kehtestatud aegadele. Meil on söögivahetunni 

pikendamine olnud teemaks ning õpetajatel on praegu palutud jälgida, kas selleks on vajadus. 

Piret Sirel: see, et lapsed ei jõua söönuks, on pigem probleem mõnele esimese klassi õpilasele 

esimesel poolaastal, kuid mida pikemaks me seda aega teeme, seda kauemaks jäävad osad 

lapsed ikkagi sööma. 

Signe Sirel: kui selgub, et see on tõepoolest probleemiks, siis muudame söögivahetunni 

pikkust uuest õppeaastast. Muudatus on koolisisene ja sellega seoses ei pikene õpilaste 

koolipäev, peame arvestama bussiringiga. 

 

 

 

 

Istungi juhataja: Signe Sirel   Protokollija: Piret Sirel 

 

 

 

 

 

 

 

 


