
 

 

KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOL 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

25.03.2014, algus kell 19.00, lõpp kell 20.10 

 

Juhataja: Signe Sirel 

Protokollija: Piret Sirel 

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

Pussak, Triinu Sepp, Raimo Oks. 

Puudusid: Eero Leedmaa, Tiina Hange, Ants Kari. 

Kutsutud: Külli Raamat, Sirje Lepik. 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe ja sekretäri valimine. 

2. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli palgakorralduse põhimõtted (kool). 

3. Eriolukorras toimimine (elektrikatkestus, veekatkestus vmt). 

4. Kooli kodukorra muutmine – jalgrattad. 

5. Menüü – Külli Raamat. 

6. Õppe- ja kasvatustööd täiendavates projektides osalemine. 

7. Varia. 

 

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“. 

S. Sirel esitas hoolekogu esimehe kandidaadiks Reinar Tõrukese. Aseesimehe kandidaadiks 

esitati Ülle Liimets, sekretäriks Piret Sirel. 

Otsus: Hoolekogu esimees on Reinar Tõruke (9 poolt häält, 0 vastu häält), hoolekogu 

aseesimees on Ülle Liimets (9 poolt häält, 0 vastu häält), hoolekogu sekretär on Piret Sirel (9 

poolt häält, 0 vastu häält). 

 

2. Palgakorralduse põhimõtted – vastavalt PGS § 71 lõike 2 punkti 4 alusel „direktor 

kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse 

andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale“ 

Otsus: esitada „Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli palgakorralduse põhimõtted“ 

kooskõlastamiseks kooli pidajale. 

 

3. Eriolukorras toimimine (elektri-, veekatkestus vmt). 

Otsus: lisada hädaolukorra lahendamise plaani juurde eriolukordades toimimise juhend. 

Teavitada vastava juhendi sisust lapsevanemaid. 

 

4. Kooli kodukorra muutmine  
Otsus: lubada ka kaugemalt tulevad Kose-Uuemõisas elavad lapsed jalgratastega kooli. 

Jalgrattur peab kandma kiivrit. Territooriumil sõitmine koolipäeva ajal ei ole turvalisuse 

huvides lubatud. Kuna rattakohti on vähe, siis on kortermajades elavatel lastel soovitav kooli 

tulla jala.  

 

5. Menüü – kolme kuu menüü saadetud ülevaatamiseks Terviseameti inspektorile. 

Otsus: Menüü vastab sotsiaalministri 15.01.2008 määruses nr 8 „Tervisekaitsenõuded 

toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ kehtestatud nõuetele. 

 

6. Õppe- ja kasvatustööd täiendavates projektides osalemine 

S. Sirel tutvustas erinevaid projekte, milles meie lasteaed-kool osaleb. 

 

7. Varia 

7.1 S. Sirel selgitas lõunaune vajadust lasteaias ning haigete laste mittelubamist lasteaeda. 



7.2 S. Sirel tõi välja lasteaia-kooli pidudel käitumise – vanemate hea eeskuju kooli-lasteaia 

sündmusel õpetab lastele erinevas kultuuriruumis käitumist.  

7.3 S. Sirel teavitas valvelasteaiaks olemisest sel suvel. Kose, Ravila, Oru, Habaja ja Ardu 

lapsed võivad 1. juulist kuni 31. juulini oma lapsed tuua Kose-Uuemõisa lasteaeda.  

Rühmad lähevad kokku 3. juunist, liidetakse Naerupalli ja Mürakarude rühmad ning 

Päevakildude ja Päikesejänku rühmad. 

7.4 Signe Sirel andis ülevaate lasteaia järjekorrast, lasteaia kohamaksu ja toiduraha võlglastest. 

Mais on plaanis heakorratalgud.  

 

 

 

 

Koosoleku juhataja: Signe Sirel    Protokollija: Piret Sirel 

 

 

 


