KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOL
HOOLEKOGU KOOSOLEK
22.04.2015, algus kell 18.30, lõpp kell 20.00.
Juhataja: Signe Sirel.
Protokollija: Piret Sirel.
Võtsid osa: Triinu Sepp, Liis Pilt, Merle Pussak, Aave Leis, Sven Andresen, Piret Sirel, Tiia
Karron.
Puudusid: Eero Leedmaa, Reinar Tõruke, Ülle Liimets, Eeva Pajuviidik.
Kutsutud: õppealajuhataja Sirje Lepik ja majandusjuhataja Külli Raamat.
Reinar Tõruke ja Eeva Pajuviidik on saatnud arvamused/ettepanekud e-postile, mis leiavad ka
antud protokollis kajastamist.
Päevakord:
1. Kose-Uuemõisa kooli tulevik.
2. Lasteaia kodukord.
3. Kooli kodukord.
4. Lasteaia rühmad, vanuseline jaotus rühmades, laste arv rühmades.
5. Varia.
1. Kose valla koolivõrgu arengukava koostamine -koolivõrgu korrastamine. Kose-Uuemõisa
kooli tulevik.
S.Andresen: Kose valla haridusraha moodustab üle poole valla eelarvest. Hetkel selgitame välja
valla koolide eripärasid, tugevusi ja nõrkusi ja kuidas mõistlikumalt majandada. Samas ei
poolda aastatega ülesehitatud hea süsteemi lammutamist.
M. Pussak: Riigi poolt eraldatud raha jätkub Kose-Uuemõisa kooli õpetajate töö tasustamiseks.
Kose algkooli klassid on hetkel ülerahvastatud. Klassid olid planeeritud 16-le. Vabu ruume
pole. Kui viia Kose-Uuemõisa ja Harmi õpilased üle Kose algkooli, siis tuleks 4. klass viia
Kose vanasse hoonesse.
Sündivus on vähenemas. Tundub, et lasteaia kohtade arv katab siin majas nõudluse. Pole
vajadust uute rühmade loomisele kooli arvelt. Mitu last on lasteaia järjekorras hetkel?
S. Sirel: 4-5 last on hetkel järjekorras.
P. Sirel: Meie asutuses toimib hea süsteem lapse arengut silmas pidades. Laps saab alustada
oma teed siin majas 1,5-aastaselt ja lahkuda 11-aastaselt. Hea turvaline ja kodulähedane
keskkond ühe väikese isiksuse arenemiseks.
S. Sirel: Erivajadustega lapsi märkame juba lasteaias, rakendame sobiva tugisüsteemi, mis
vajadusel kestab kooli lõpetamiseni. Üleminek meie koolist Kose Gümnaasiumisse või Oru
Põhikooli on seni kulgenud igati positiivselt. Küsime igal õppeaastal koolidest tagasisidet ja see
on olnud positiivne, üleminekuraskusi ei ole olnud.
S. Lepik: Meie koolis iga väiksemgi mure või probleem märgatakse eos ja seega saab ka
kiirema lahenduse
A. Leis: Head on palju: kodulähedus, maitsev söök, tasuta ringitöö. Siin koolis õpetajad
jõuavad iga õpilaseni, individuaalne lähenemine-õpetamine on ju hea. Kogukond vajab seda
kooli. See sai tõestatud mõned aastad tagasi, kui kooli likvideerimine oli teemaks.
R. Tõruke: oluline, et kool jääks samadel alustel püsima, et säiliks ka 4. klass.
S. Sirel: hetkel on muutmisel kooli õppekava. Riikliku õppekava järgi määratud vaba
tunniressursi oleme arvestanud inglise keele, matemaatika ja loodusõpetuse lisatundidele.
Sellest tulenevalt toimub inglise keele õpetamine alates teisest klassist, matemaatika lisatunnid
annavad võimaluse paremini õpilastele tagada digipädevusi ning loodusõpetus tõsta
keskkonnateadlikkust.
Otsus
Kuna Kosel moodustab 1.-4. klass ühe terviku, siis oleks mõistlik siingi jätkata 4-klassilise
koolina.

2. Lasteaia kodukord.
A. Leis: Kõik punktid on detailselt lahti kirjutatud.
S. Sirel: Jah, sest kõigile üheselt mõistetavaid ja mõõdetavaid asju pole ning sageli on raske
mõista teatud nõudeid. Kodus kahe-kolme lapsega toimetades on olukord teistsugune kui
rühmas, kus on vähemalt 20 last. Kodukord on detailselt lahti kirjutatud lähtudes koolieelse
lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest ning arvestades ka igapäevaselt ette
tulevaid olukordi (nt turvalisuse kaalutlusel ehete mittekandmine lasteaias, aga ka
liiklusseadusest tulenev nõue, et eelkooliealist last saadab liikluses täiskasvanud isik ja lapsele
tuleb lasteaeda järele täiskasvanud isik. Järjest enam on lasteaias uusi lapsi, kelle vanematega
saavad õpetajad küll tuttavaks, kuid kelle vanavanemaid ja teisi sugulasi õpetajad ei tea. Sellest
tulenevalt on vajalik, et lapsevanem teavitab õpetajat, kes tuleb lapsele õhtul järele jmt).
R. Tõruke: Mis tähendab see, et vanemad on kohustatud looma lapsele soodsad tingimused
arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias?
S. Sirel: Kohustus tuleneb otse koolieelse lasteasutuse seadusest. Koolieelse lasteasutuse
seaduse § 18 lõige 2 sätestab: vanemad on kohustatud looma lapsele soodsad tingimused
arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses.
R. Tõruke: Lisada võiks selle ka, et õpetajal on õigus nõuda vanemalt lapsel haigusnähtude
ilmnemisel lapse koju ravile jätmist ja last lasteaeda mitte võtmist.
E. Pajuviidik: määruses sätestatud reegel võtta lasteaeda vastu terveid lapsi ei ole lasteaia jaoks
ainult õigus, vaid ka kohustus.
S. Sirel: Lasteaia kodukorra paragrahvis 6 sätestatud punktid tulenevad sotsiaalministri
24.09.2010 määrusest nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise
edendamisele ja päevakavale“. Arvan, et lasteaia kodukorra paragrahvis 6 antud sõnastus
väljendab selgelt eelpool esitatud nõuet.
R. Tõruke: täiendada § 7 sõnastust: Laste sünnipäevade tähistamise viisi rühmas otsustab rühma
lastevanemate koosolekul enamuse hääl.
S. Sirel: kodukorra § 7 uus sõnastus: sünnipäevade tähistamise viisi rühmas otsustab õpetajate
ettepanekul rühma lastevanemate koosoleku enamus.
R. Tõruke: korrigeerida sõnastust § 8 lõikes 3 „Õpetajad ei vastuta lapse koduste mänguasjade
kadumise või katki minemise eest“.
S. Sirel: kodukorra § 8 lõike 3 uus sõnastus: Õpetajad ei korva kahjusid, mis kaasnevad koduse
mänguasja purunemisel, kadumisel vmt juhul.
E. Pajuviidik: kas lasteaia kodukorras lapse puudumisest teavitamise osas eelmisel päeval peale
17.00 saadetud puudumise teavitus ei lähe enam järgmise päeva toidukorrast mahavõtmisel
arvesse?
S. Sirel: lasteaia kodukorra § 4 lõike 8 sõnastusest jääb välja „tööpäeva jooksul 8.00-17.00“ ja
jääb järgnev sõnastus: „Vanem teavitab lasteaeda lapse haigestumisest/puudumisest hiljemalt
samal päeval. Laps arvatakse toidult maha teatamisest järgmisel päeval. Teateid on võimalik
jätta rühmaõpetaja poolt antud kontaktnumbrile või asutuse telefonile 6751 401, elektrooniliselt
kula@kose.ee“. Nõue tuleneb Kose Vallavalitsuse 07.01.2014 korraldusest nr 10 „Lapse
toidukulu päevamaksumuse kinnitamine, toidupäevalt maha ja tagasi arvamine Kose valla
koolieelsetes lasteasutustes“.
Otsus
Aluseks võttes koolieelse lasteasutuse seaduse § 9² lõike 1 lasteasutuse kodukorra koostab
direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule.
Kinnitada hoolekogu poolt lasteaia kodukord.
3. Kooli kodukord.
Kooli kodukorra kohta täiendavaid küsimusi ei olnud.
Otsus
Aluseks võttes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lõike 1 kooli kodukorra kehtestab
direktor ja see on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik ja lõike 2 kooli kodukord
ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule.
Direktoril kehtestada kooli kodukord.

4. Lasteaia rühmad, vanuseline jaotus rühmades, laste arv rühmades
T. Karron: Plaan on muuta rühmade jaotust. Naerupallide (1,5.- 3. a) ja Mürakarude rühm ( 3.4. a) töötavad edasi nii nagu praegu, aga Päevakildude rühmast lapsed enam Päikesejänkude
rühma edasi ei liigu, vaid käivad selles rühmas kooliküpseks saamiseni välja. Päevakildudes ja
Päikesejänkude rühmas ühtede samade õpetajate hoole all on lapsed järjest 2-3 aastat.
Naerupallide rühm on sõimerühm ning Mürakarude, Päevakildude ja Päikesejänku rühm on
aiarühmad.
S. Sirel: seoses koolieelse lasteasutuse seadusega on vaja iga rühma kohta eraldi laste arvu
suurendamise otsust. Seda on tehtud ka seni - sõimerühmas suurendatud kahe lapse võrra ja
aiarühmades suurendatud nelja lapse võrra. Laste kohalkäimise protsent on kuude lõikes
(detsember-märts) Naerupallide rühmas 31-51%, Mürakarude rühmas50-62% Päevakildude
rühmas 44-62%ja Päikesejänku rühmas 57-78%.
R. Tõruke: Kas maja tuleb rühmade suurendamisega toime?
S. Sirel: Seni on rühmade arvu suurendatud ja rühmad ongi tegutsenud suurendatud koosseisus
ning õpetajad on oma tööga hästi toime tulnud. Loomulikult soovib igaüks meist, et rühmas
oleks vähem lapsi, kuid hetkel, kui meil on järjekord veel ukse taga, siis pole ehk õige aeg
rühmade koosseisu vähendada.
Otsus
Aluseks võttes koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõike 1¹ hoolekogu ettepanekul on
vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu
sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni
kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.
Suurendada laste arvu sõimerühmas kahe lapse võrra, aiarühmades nelja lapse võrra. Kui tekib
vajadus moodustada liitrühm, siis suurendada liitrühmas laste arvu kahe lapse võrra.
5. Varia
5.1
Haridus- ja kultuurikomisjonis oli üleval teema PRIA toetuste kasutamisest (piimatooted,
puu- ja juurviljad)
K. Raamat: Loobusime PRIA piimast, kuna terviseamet soovitab piimatooteid vähendada. Meil
on piisavalt piimatooteid menüüs. Samuti pakume lastele piisavalt puu- ja juurvilju.
5.2
Kose-Uuemõisa lasteaed on kollektiivpuhkusel 1.07-31.07.2015. Lapsed, kes vajavad
kollektiivpuhkuse ajaks lasteaiakohta võetakse vastu Kose Lasteaeda. Vanematel teavitada
Kose Lasteaeda lasteaia koha soovist hiljemalt 18. maiks 2015.
Vanematel, kelle koolieelikutest lapsed soovivad lasteaias käia ka peale lasteaia lõpetamist
(31.05.2015) teavitada Kose-Uuemõisa lasteaia direktorit sellest hiljemalt 18. maiks 2015.
Saata vabas vormis avaldus e-postile signe@kose.ee (lapse nimi, mis ajal soovib lasteaias käia).
Päevakildude ja Päikesejänku rühmad liidetakse 8. juunist 2015 ning Naerupalli ja Mürakarude
rühmad liidetakse 22. juunist 2015.
5.3
Rahaliste vahendite kasutamisest
Soov on remontida kooli teine pool. Remondivõimalused ja nende ulatus oleneb
hinnapakkumistest, millega tegeleb valla ehitusnõunik.
5.4
Heakorratöid ühiselt sel aastal ei korralda. Kuu lõpus toimuvad territooriumil veel
kaevamistööd ja seejärel alustatakse asfalteerimisega.

Koosolekut juhatas
Signe Sirel

Protokollija
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