
KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Toimumisaeg ja koht: 21.11.2018 , kell 18:30 - 20:10, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool. 

Juhatasid: Signe Sirel ja Olavi Jüriöö. 

Protokollija: Liis Pilt. 

Võtsid osa: Signe Mirka, Eeva Pajuviidik, Eero Leedmaa, Tiia Karron, Triinu Sepp, Piret Sirel, Signe Sirel, Külli 

Raamat, Sirje Lepik, Olavi Jüriöö, Reinar Tõruke, Liis Pilt, Ave Kooskora. 

 
Päevakord: 
 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 
 

2. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine. 
 

3. Laste arv rühmades. 
 

4. Rahuloluküsitluste tagasiside 2018. 
 

5. Riskianalüüsi tulemused. 
 

6. Varia (rühmade jagunemine 2019/2020 õppeaastal, I klass 2019/2020 õppeaastal jmt). 
 
 

 
1. Hoolekogu uus koosseis, esimehe, aseesimehe ja sekretäri (protokollija) valimine 

 
Vastavalt Kose vallavolikogu määrusele "Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja 
töökord" § 8 lõige 1 hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.  
 
Hoolekogu esimeheks valiti Olavi Jüriöö, aseesimeheks Reinar Tõruke ja protokollijaks Liis Pilt. 
 

2. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine 
 

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõige 3, punkt 5 otsustab hoolekogu lapse toidukulu 
päevamaksumuse, mille kinnitab direktor. Külli Raamat andis ülevaate toidukulu päevamaksumusest. Kolm 
toidukorda 1.50 € , kaks toidukorda 1.10 € , pikapäevarühma toidukord 0.60 €. Sel õppeaastal tuleb sellise 
hinnaga välja ja hinnatõusu pole tarvis rakendada. 
 
Otsustati jätta toidukulu päevamaksumus muutmata. 
 

3. Laste arv rühmades. 
 

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõige 1¹ Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on valla- või 
linnavalitsusel 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. 
Laste arv on seni olnud aiarühmades 24 (suurendatud nelja lapse võrra), liitrühmas 20 (suurendatud kahe 
lapse võrra) ja sõimerühmas 16 (suurendatud kahe lapse võrra). Laste reaalne kohalkäimine on 60%, seetõttu 
ei ole põhjust arvata, et õpetajad ei jõua piisavalt tegeleda kõikide lastega, samuti on alati abiks õpetaja abid. 
S.Sirel selgitas, et 2019/2020 õppeaastal on hetkel lasteaiast kooli minemas 5 last, lasteaia järjekorras on 
tänaseks juba 27 last. Seega on oluline rühmade suurust suurendada, et tagada võimalikult paljudele lastele 



lasteaiakoht. 21.11.2018 seisuga jääb lasteaiakohata 8 last, kes soovivad kohta alates septembrist 2019. Kui 
laste arvu rühmades ei suurenda, siis võtame ära veel 12 kohta. Arvestama peame ka sellega, et terve aasta 
on veel aega avaldusi esitada.   
E.Pajuviidik tõi välja, et Tallinna lasteaias on tekkinud olukord, kus hoolekogu on keeldunud rühmade 
suurendamisest, kuna vanemate hinnangul on rühmades liiga palju lapsi. 
A.Kooskora on samuti arvamusel, et rühmad on ülerahvastatud. S.Sirel selgitas, et meie maja rühma ruumid 
on piisavalt suured ja võimaldavad laste arvu rühmades selliselt hoida. 
S.Lepik kinnitas, et kohalkäimise protsent püsib 60% ringis. T.Karron kinnitas, et lapsi ei ole liiga palju ja 
lasteaia õpetajad ei ole ülekoormatud. T.Sepp tõi välja, et tema kui lapsevanem eelistaks pigem panna lapse 
lasteaeda, kus on rühmas rohkem lapsi, kui olla ilma lasteaiakohata ja olla seetõttu kodune ja ilma 
sissetulekuta. 
Toimus ka pikk arutelu laste vanuselise jagunemise kohta rühmade vahel. A.Kooskora on seisukohal, et kooli 
minevad lapsed võiksid ühes rühmas olla. S.Sirel selgitas, et vanuseline koosseis on hetkel selline, et ei 
võimalda kõiki ühevanuselisi lapsi ühte rühma paigutada. Järgmisel õppeaastal on kooli minemas vaid 5 last. 
Toimus hääletamine laste arvu suurenamise kohta rühmades: 8 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu. 
 
Otsustati teha vallavalitsusele ettepanek suurendada 2019/2020 õppeaastal laste arvu rühmades - 
sõimerühmas 14+2, aiarühmas 20+4, liitrühmas 18+2. 
 

4. Rahuloluküsitluste tagasiside 2018. 
 

S.Sirel andis lühiülevaate rahuloluküsitlusest.  
Andmekogumine lasteaedades viidi SA Innove poolt läbi 2018. aasta mais-juunis. Lasteaiast osales küsitluses 
24 lapsevanemat 74st , koolis 11 lapsevanemat 68st ning 6 õpetajat. Keskmine hinne oli küll 4,1-4,3 punkti 5st, 
kuid nii väikese osalusprotsendi juures ei ole tulemused just kõige objektiivsemad. Rahuloluküsitluse 
tulemused on täies mahus kättesaadavad kooli koduleheküljel dokumentide all. 
 

5. Riskianalüüs 
 

Vastavalt sotsiaalministri määrusele "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja 
päevakavale" § 5 lõige 4 "Lasteasutuse direktor teatab riskianalüüsi tulemustest personalile, hoolekogule või 
eralasteaia nõukogule ja lasteasutuse pidajale. Riskianalüüsi tulemustest lähtuvalt kavandatakse lasteasutuse 
keskkonna parendamiseks vajalikud tegevused". 
Signe Sirel andis ülevaate riskianalüüsist ja muudatustest. Teostati saali remont, keldrikorruse töötajate WC 
remont, Naerupallide/Mürakarude mänguplats sai uue mänguala, pesakiigele uued postid. Saali oodatakse 
veel kappe helitehnika ja inventari tarbeks. A.Kooskora küsimus liivakasti katete kohta. Jõuti järeldusele, et kui 
reaalselt neid ei kasutata siis võib need riskianalüüsist välja jätta. T.Karron selgitas, et liivakasti katte peale 
panekuks on tarvis kahte inimest ja lastega tegelemise kõrvalt on see igapäevaselt tülikas tegevus.  
Turvaalad on samuti liivaga kaetud ja neile pole katet ette nähtud. 
A.Kooskora juhtis tähelepanu liiklusohutuse koha pealt. S.Sirel lubas rääkida rühma õpetajatega, et 
lapsevanemate koosolekul veelkord üle rääkida ohutu liiklemine vahetult lasteaia ümbruses sõiduteel. 
Arutati amortiseerunud võrkaia seisukorra üle. S.Sirel selgitas, et iga-aastaselt on aia vahetus plaanis ja töid 
teostatakse vastavalt võimalustele. 
E.Leedma küsimus maja ümbruse puude seisukorra kohta. S.Sirel selgitas, et vahetult enne kooliaasta algust 
teostati arboristide poolt puude korrastamine. Siiski tasub suuremate tuulte korral tähelepanelik olla. 
A.Kooskora küsimus joogiklaaside puhtuse kohta rühma ruumides. T.Karron selgitas, et õpetaja-abi peseb 
rühma ruumides igapäevaselt joogiklaase ja aegajalt käivad need all köögis nõudepesumasinas põhjalikus 
pesus. 
A.Kooskora küsimus: Miks Mürakarud söövad ainult lusikaga ja nuge-kahvleid ei võimaldata? T.Karron selgitas, 
et kui laps ei oska nuga-kahvlit kasutada siis jätab ta pigem söömata. Toimus arutelu, mille tulemusena jõuti 
järeldusele, et tuleb soodustada noa ja kahvliga söömist.  S.Sirel lubas täpsustada teemat rühma õpetajatega. 



E.Leedma küsimus hoovi valgustuse kohta. S.Sirel selgitas, et majaesine lamp hoovis põleb pimedal ajal lipu 
valgustamiseks. Valgustusega seoses tekkis arutelu ka kelgumäe valgustamise kohta. Kelgumäe valgustamiseks 
on lasteaia hoovi taga nurgas post, mille külge saaks valgusti paigaldada. Küsimusega tegeletakse. P.Sirel: 
Õpetajad on väga rahul kelgumäe funktsionaalsusega. 
 
Otsustati suunata riskianalüüs direktorile kinnitamiseks. 
 

6. Varia 
 

S.Sirel: Õppetöö koolis lõpeb 12. juuni 2019. Kas hoolekogu on nõus lubama lapsi suvevaheajale 7. 
juunil 2019? 
Vastavalt Eesti Vabariigi ″Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele″ § 24 lõige 3 on õppeveerandites kokku 
vähemalt 175 õppepäeva. 
Kuna sellel aastal sattus 1.september olema laupäevane päev siis oleme tänase seisuga nö 1 päevaga 
graafikust eest. Samuti toimub jaanuris traditsiooniline öölugemine, mis langeb osaliselt laupäevasele päevale. 
Seega on 2 õppepäeva kaetud eelpool mainitud päevade arvelt. Kõik hoolekoguliikmed olid nõus õppeaasta 
varem lõpetama. 
 
Kõik hoolekogu liikmed olid nõus õppeaasta lõpetamisega 7. juunil 2019. 
 
S.Sirel andis ülevaate eelarve kohta. Tehtud tööd - saali ja keldrikorrusel asuva töötajate WC remont, 
Naerupallide/Mürakarude mänguplats sai uue mänguala, pesakiigele uued postid. Lasteaia platsile mängumaja 
seekord ei saanud, ehk järgmine aasta. Järgmiseks aastaks on plaanis üks piirdeaia külg välja vahetada, kööki 
rasvapüüdur muretseda ja ühe klassiruumi mööbel välja vahetada.   
 
 
 
 
Koosoleku juhatajad 
 

Protokollija 

Signe Sirel 
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Liis Pilt 

 
 
  
 
 


