KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOL
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Toimumisaeg ja koht 30.03.2016 Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool
Koosoleku juhataja: Olavi Jüriöö.
Protokollija: Piret Sirel.
Võtsid osa: Indrek Hansen, Liis Pilt, Eeva Pajuviidik, Ülle Liimets, Aave Leis, Eero Leedmaa, Tiia
Karron, Triinu Sepp, Sven Andresen.
Kutsutud: Aleksandr Apolinsky, Signe Sirel, Külli Raamat, Sirje Lepik.
Neljanda päevakorra punkti arutelus osales Ave Kooskora.
Päevakord:
1. Lasteaed-kooli põhimäärusele arvamuse andmine.
2. Lasteaed-kooli sisehindamise aruande 2009-2015 kooskõlastamine.
3. Lasteaed-kooli arengukavale 2016-2020 arvamuse andmine.
4. Päevakildude rühma lastevanemate pöördumine seoses laste üleviimisega Päevakildude rühmast
Päikesejänku rühma alates 01.09.2016.
5. Rühmade muudatustest alates 2015/2016 õppeaastast, õpetajate liikumisest rühmades, laste
liikumisest rühmades (E. Pajuviidiku pöördumine).
6. Varia.
4. Päevakildude rühma lastevanemate pöördumine
A. Kooskora: Olen lapsevanemate esindaja ja me oleme rahulolematud, et meile ei teavitatud, et
täna on hoolekogu koosolek.
S. Sirel: Andsin kirja teel teada, et märtsikuu jooksul kujundame oma seisukoha. Plaan on kokku
kutsuda lapsevanemad pärast hoolekogu koosolekut.
O. Jüriöö: Ei ole õiget ega valet. On erinevad seisukohad.
E. Leedmaa: Iga hoolekogu koosolek käsitleb lastega seonduvaid teemasid, ei ole mõeldav kõiki
vanemaid alati kohale kutsuda.
P. Sirel: Teie rühmaesindaja on kohal. Tema ülesanne on info edastada pärast hoolekogu.
O. Jüriöö: Räägime probleemist. Mis vanuses lapsed lisanduvad Päevakildudesse?
S. Sirel: Enamus on 5-aastased ja kolm last on 4,5 aastased.
S. Sirel: Rühmade jaotus muutus 2015. Vanasti liikusid lapsed igal aastal rühmast rühma. Varem oli
lapsevanemate seas ka palju küsimusi selles osas, et miks vahetavad lapsed nii sageli rühmi.
Käesolevaks ajaks on seoses muudatustega koolieelse lasteasutuse seaduses vanusepiirid rühmas
muutunud ja sellest tulenevalt viisime sisse muutuse, et lapsed on ühes rühmas vähemalt 2 aastat
järjest. Õpetajad soovisid näha lapse arengut pikemalt. Praegu on 2 vaheaastat ja pärast seda peaks
rühmades olema võrdselt koolieelikuid. Päikesejänkud on valmistanud aastaid koolieelikuid ette ja
nendel lasus suur koormus ja vastutus.
A. Kooskora: Kas õpetaja suudab rühmas teha diferentseeritud tööd?
P. Sirel: Loomulikult suudavad, nad on spetsialistid.
T. Karron: Päevad on erinevad. Teeme tegevused 5-aastastele ja kooliealistele eraldi.
S. Sirel: Õpetajaabid on abiks.
S. Lepik: Teen tunnivaatlusi ja kõik tunnid on olnud hästi planeeritud.
A. Leis: Pr. Kooskora – selline lärmamine on ebaviisakas.
E. Pajuviidik: Asi on vanuste jaotuses, omaealisi mängukaaslasi on vähe. Kas võiks vaheaastal teha
teisiti? Viia koolieelikud Päikesejänkudesse. Kui vanemad oleksid nõus vahetusega?
S.Sirel: Päikesejänkude rühmas on 22 last ja sinna ei mahu need lapsed. Mõte on, et 2 aastat ollakse
ühe õpetajaga. 2 last ei pruugi kooli sel aastal minna ja siis on kooliealisi lapsi ju rühmas veelgi
rohkem. Samas on hetkeseisuga ka järjekorras üks koolieelik, kes peaks liituma septembrist 2016
Päevakildude rühmaga.
O. Jüriöö: Tähtis on ju, et laps kooliks ette valmistatakse ja seda õpetajad ka teevad.
E. Pajuviidik: Kas leiaksime kompromisslahenduse? Kas saaks vaheaastatel olukorda muuta?
S. Sirel: Teen ettepaneku kokku saada kõikide pöördumise esitanud vanematega. See mõte on meil

ka õpetajatega algusest peale olnud, kuid soovisime eelnevalt asja arutada hoolekogus.
A. Apolinsky: Meil on teises valla asutuses sama süsteem. Teen ettepaneku järgmise teema juurde
minna.
S. Andresen: Kompromisse tuleb elus alati teha. Õpetajad on suutelised tegema pädevaid otsuseid
ja usaldame neid. Aitäh!
Otsus: Arvestada 2015/2016 õppeaastal sisse viidud muudatustega rühmade jaotumises. Kutsuda
kokku pöördumise teinud lapsevanemad ning põhjendada neile tehtud muudatusi ja laste vanuselist
jagunemist rühmades.
1. Lasteaed-kooli põhimäärus
A. Leis: Mida tähendab tasuda toidukulu ja muud kulud?
S. Sirel: Selle all mõeldakse lasteaias osalustasu.
A. Leis: Kas arenguvestlus on kohustuslik?
S.Sirel: Kui õpilasega on probleemid ja vanem ei tule mitmekordselt kutsumisel arenguvestlusele,
peab kool teavitama õpilase elukohajärgset omavalitsust, kes korraldab lapse õiguste kaitseks
vajalikud meetmed. Kui pole muresid ja asjad on korras, siis saab vajalikud vestlused teha jooksvalt.
E. Pajuviidik: Lapsel on õigus tervislikule keskkonnale? Ikka tuuakse köhivad lapsed rühma. Mind
häirib asutuse seisukoht: ei tohi tuua haigeid lapsi lasteaeda, aga ikka õpetajad lubavad ja võtavad
lapsi vastu. Distsipliin võiks olla tugevam selles osas. Võiks rõhutada koosolekul, et haigeid vastu
ei võeta.
S. Sirel: Kui laps oksendab või on palavikus, me alati võtame ühendust vanemaga ja palume ta
kollektiivist eemaldada. Koosolekutel sellest räägitakse, õpetajad räägivad sellel teemal alati ka
lapsevanematega.
A. Leis: Vastutab ikkagi lapsevanem. Hoolekogu esindaja võiks saata samuti sellekohase teate teele.
S. Sirel: Kodukorras on antud teema samuti sees. Õpetajad selgitavad iga õppeaasta alguses ka
kodukorda. Palun, et nad teeksid seda järgmise õppeaasta alguses veelgi põhjalikumalt.
Otsus: Hoolekogul täiendavaid ettepanekuid ei ole. Suunata põhimäärus edasi haridus- ja
kultuurikomisjoni.
2. Lasteaed-kooli sisehindamise aruanne
I. Hansen: Missioonis olev lause - aitab kaasa õnneliku lapse kujundamisele. Mis on õnn?
Ettepanek: ...haritud ja õnneliku inimese kujundamisele.
S. Sirel: Viia sisse antud muudatus.
O. Jüriöö: Parendusvajadused? Millal logopeedi ametikoht täitub?
S. Sirel: Oleme kuulutanud konkursi sügisel, hetkel on kuulutus kodulehel üleval. Kevadel
kuulutame uue konkursi. Seni pole keegi huvi antud ametikoha vastu tundnud.
A. Apolinsky: Septembrist 2016 on plaanis moodustada üks tugikeskus vallas, kuhu koondatakse
kõik vajalikud tugispetsialistid.
Otsus: Täiendavaid ettepanekuid ei ole. Suunata sisehindamise aruanne haridus-ja
kultuurikomisjoni.
3. Lasteaed-kooli arengukava
S. Sirel: Investeeringute osas on paljud asjad üle kantud eelmisest arengukavast. Samas oleme
olemasoleva eelarvega ja eelarvevahendite ümbertõstmisega (inventariks mõeldud vahendid
suunanud remondi reale jmt) suutnud ühtteist ka ära teha (kõikide klassiruumide remont).
I. Hansen: Väga tervitatav on, et vald teeb tänavad korda, aga parkimisplatsid jäeti tegemata.
S. Andresen: Investeeringud tulevad valla eelarvest. Raha napib alati, teadagi.
E. Leedmaa: Tellija poolt jäi äkki kahe silma vahele, oleks võinud nõuda.
S. Sirel: Spordiväljak, mis on käesolevaks ajaks väga kehvas seisus. Hinnapakkumised on alati
ületanud olemasolevat eelarvet.
E. Leedmaa: Kasutatud plastmurukate – läbirääkimiste asi. Hinnapakkumisi vaja.

Otsus: Täiendavaid ettepanekuid ei ole. Suunata arengukava haridus-ja kultuurikomisjoni.
5. Rühmade muudatustest alates 2015/2016 õppeaastast, õpetajate liikumisest rühmades, laste
liikumisest rühmades (E. Pajuviidiku pöördumine).
S. Sirel andis täiendava ülevaate eelmisel aastal sisseviidud muudatustest rühmades, laste
liikumisest rühmade vahel, õpetajate koosseisust (antud teema oli arutlusel 22.04.2015 toimunud
hoolekogu koosolekul).
Toimus arutelu rühmade töökorraldusest, õpetajate koosseisust.
Arutati Naerupalli rühmas lapsega toimunud õnnetust. Laulutunnis kukkus 2-aastane laps vastu
radiaatorit, mille tulemusena oli vaja laps viia peahaava õmblema.
P. Sirel: Mul on kahju, et selline asi juhtus. Minu 15. tööaasta jooksul pole selliseid õnnetusi
juhtunud.
K. Raamat: Seda pole juhtunud 30. aasta jooksul.
S. Sirel: Hoolekogu kirjavahetuses käis antud teema läbi. Õnnetusest sai koheselt teavitatud
lapsevanemat ja helistati hädaabinumbrile, kus küsiti lapse olukorra kohta (kas on kaotanud teadvuse
jne). Laps oli teadvusel ja lasteaiaõpetaja andis esmaabi. Lapsevanem jõudis kohale enne kiirabi.
Majas arutati kõigi õpetajatega antud teema läbi. Meil on olemas ka riskianalüüs, mis vaadatakse
kõigi töötajate poolt õppeaasta alguses üle, vajadusel täiendatakse ja maandatakse võimaluste piires
riske. Kuna saali remont on viibinud seoses rahaliste vahendite puudumise tõttu, on viibinud ka
radiaatorikatete paigaldamine. Tänaseks on ehitusnõunikuga saali keskkond üle vaadatud ja ootame
hinnapakkumisi radiaatorite katmiseks.
6. Varia
6.1 Lasteaed on kollektiivpuhkusel. Vastav teade saadetud hoolekogu liikmetele, et rühmaesindajad
saadaksid vallavalitsuse korralduse edasi rühma lapsevanematele.
6.2 Kahtlastest autodest jutud. Valge kaubiku puhul oli tegemist oma küla korralike inimestega.
Oluline on oma lastega rääkida (võõraste autode peale ei minda jne). Samas mitte jätta teemat
tähelepanuta, kuid enne süüdistamisi siiski uurida rohkem tausta.
6.3 Terviseameti kiri, kus kirjas soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteasutuses.
Õpetajate poolt saadetud märtsi alguses lapsevanematele, on väljas ka rühma stendidel. Palun
arvestada terviseameti poolt antud soovitustega.
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