
 

 

KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOL 

HOOLEKOGU KOOSOLEK 

21.10.2014, algus kell 18.30, lõpp kell 20.00 

 

Juhataja: Signe Sirel 

Protokollija: Piret Sirel 

Võtsid osa: Reinar Tõruke, Aave Leis, Ülle Liimets, Tiia Karron, Merle Pussak, Liis Pilt, Piret 

Sirel, Eeva Pajuviidik, Triinu Sepp. 

Puudusid: Eero Leedmaa, Raimo Oks, Ants Kari. 

Kutsutud: Sirje Lepik. 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine. 

2. Kose Vallavalitsuse ettepanek lasteaia osalustasu tõstmiseks (02.10.2014 nr 11-9/2225). 

3. Varia (eelarve projekt, lasteaia toidukulu päevamaksumus, laste arv rühmades, eriolukorras 

käitumine (elekter ära vmt), lasteaia-kooli sündmustel käitumine, lasteaia kodukord). 

 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine – vastavalt Kose Vallavolikogu 

määrusele „Kose valla üldharidusekoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 8 

lõige 1 „hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.“ 

Otsus:  

1. Hoolekogu esimeheks valiti Reinar Tõruke (poolt 9 häält) 

2. Hoolekogu aseesimeheks valiti Ülle Liimets (poolt 9 häält) 

3. Hoolekogu sekretäriks valiti Pirel Sirel (poolt 9 häält). 

 

2. Kose Vallavalitsuse ettepanek lasteaia osalustasu tõstmiseks 
Rühmade ja kooli esindajad andsid koosolekul ülevaate lastevanemate seas läbiviidud 

arutlustest antud teema kohta.  

Hoolekogu koosolekul pandi hääletusele Kose Vallavalitsuse poolt välja toodud kaks varianti: 

1. Kohamaksu tõstmine 5 eurot (uus kohamaks on 27 eurot/kuus). 

2. Kohamaksu tõstmine 7 eurot (uus kohamaks on 29 eurot/kuus). 

Hääletamise tulemused jagunesid järgmiselt: 

1. Kohamaksu tõstmine 5 eurot – poolt 2 häält. 

2. Kohamaksu tõstmine 7 eurot – poolt 7 häält. 

Otsus: 

Aluseks võttes hääletuse tulemused, teeb Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli hoolekogu 

ettepaneku tõsta lasteaia kohamaksu 7 eurot, mille tulemusena on uus kohamaks 29 eurot kuus. 

Hoolekogu liikmed rõhutasid, et antud kohamaksu tõusuks mõeldud vahendid peavad olema 

suunatud lasteaia õpetajate ja teiste tugispetsialistide töötasudeks.  

 

3. Varia  

3.1 Direktor Signe Sirel tutvustas hoolekogule lasteaed-kooli 2015. aasta eelarveprojekti.   

3.2 Direktor Signe Sirel jagas informatsiooni lasteaia toidukulu päevamaksumuse kohta, laste 

arvust rühmades. Iga kuu lisatakse menüüsse ka mõni uus toit.  

3.3 Eriolukorras käitumine. Direktor Signe Sirel tutvustas hädaolukorra lahendamise plaani  

alaosa, mis puudutab esmatähtsate teenuste avarii (elektri- veekatkestus, kütteavarii) 

korral käitumist. Vastav dokument on kättesaadav asutuse kodulehel.  

3.4 Direktor Signe Sirel rääkis käitumis- ja viisakusreeglitest lasteaia-kooli sündmustel.  

3.5 Direktor Signe Sirel tutvustas õppeaasta teemat „Hoia, mida armastad“ ning teisi 

projekte, millega lasteaed-kool jätkab/alustab.   

3.6 Direktor Signe Sirel tuletas meelde lasteaia kodukorra teatud punkte - haigeid lapsi ei ole 

lubatud õpetajal lasteaeda vastu võtta, lasteaed on avatud kell 7.00-19.00, lasteaia 

osalustasu ja toiduraha maksmise tähtaeg on järgmise kuu 20. kuupäev. Palun pidada 

tähtaegadest kinni.  

3.7 2015. aasta valvelasteaed otsustatakse Kose Vallavalitsuse poolt jaanuaris 2015.  


