KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Toimumisaeg ja koht: 20.11.2019 , kell 18:00-20:00, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool.
Juhatas: Signe Sirel.
Protokollija: Liis Pilt.
Võtsid osa: Riin Villems, Eeva Pajuviidik, Eero Leedmaa, Tiia Karron, Piret Sirel, Signe Sirel,
Külli Raamat, Sirje Lepik, Reinar Tõruke, Liis Pilt, Ave Kooskora.
Puudus: Triinu Sepp.
Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
2. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine.
3. Laste arv rühmades 2020/2021 õppeaastal.
4. Lasteasutuse tööaeg – Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lg 1 alusel lasteasutuse
aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab valla- või linnavalitsus hoolekogu
ettepanekul, ning § 19 lg 2 alusel lasteasutuse lahtioleku aja otsustab valla- või linnavalitsus,
lähtudes hoolekogu ettepanekust. Selgituseks: Kose, Kose-Uuemõisa ja Oru lasteaia
õpetajad on esitanud Kose Vallavalitsusele pöördumise võrdsustada koolieelsete
lasteasutuse õpetajate puhkus kooliõpetajate puhkusega (56 kalendripäeva).
5. Riskianalüüsi tulemused.
6. Lasteaia kodukorra muudatused.
7. Kooli kodukorra muudatused.
8. Koolivaheaja erisus (suvisele koolivaheajale varem lubamine).
9. Varia (rühmade jagunemine 2019/2020 õppeaastal, I klass 2020/2021 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 Reinar Tõruke, aseesimeheks Eero Leedmaa 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. K.Raamat andis ülevaate toidukulu päevamaksumusest.
Kolm toidukorda maksab 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 2020/2021 õppeaastal.
Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõige 11 Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on vallavõi 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). S.Lepik selgitas, et laste
reaalne kohalkäimine püsib 60% juures, siiani on keskmine kohalkäimise protsent olnud 68%. S.
Sirel selgitas, et 2020/2021 õppeaastal on hetkel lasteaiast kooli minemas 18 last. Lasteaia

järjekorras on 20.11.2019 seisuga 22 last, kellest 7 on soovinud kohta alates 1.09.2019. Seega on
oluline rühmade suurust suurendada, et tagada võimalikult paljudele lastele lasteaiakoht.
E. Leedmaa tõi siinkohal välja asjaolu, et Kosele planeeritud uue lasteaia ehitus, mis tooks
leevendust lasteaia järjekordadele, valmib alles 2-3 aasta pärast. K. Raamat selgitas, et ka teistes
valla suuremates lasteaedades on praegusel hetkel järjekorrad.
Toimus hääletus laste arvu suurendamise kohta rühmades. Tulemus: 6 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu.
Otsustati teha Vallavalitsusele ettepanek suurendada 2020/2021 õppeaastal laste arvu rühmades
järgmiselt- sõimerühmas 14+2, aiarühmas 20+4, liitrühmas 18+2.
4. Lasteasutuse tööaeg.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lg 1 alusel lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise
otsustab valla- või linnavalitsus hoolekogu ettepanekul, ning § 19 lg 2 alusel lasteasutuse lahtioleku
aja otsustab valla- või linnavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust. Selgituseks: Kose, KoseUuemõisa ja Oru lasteaia õpetajad on esitanud Kose Vallavalitsusele pöördumise võrdsustada
koolieelsete lasteasutuse õpetajate puhkus kooliõpetajate puhkusega (56 kalendripäeva).
T. Karron selgitas pöördumise sisu. Väljavõte lasteaiaõpetajate pöördumisest Kose Vallavalitsusele:
“Palume võrdsustada koolieelsete lasteasutuste õpetajate puhkus kooliõpetajate puhkusega (56
kalendripäeva). Kirjaliku pöördumise põhjkuseks on asjaolu, et väärtustada lasteaias töötavaid
õpetajaid võrdselt koolis töötavate õpetajatega. Haridus algab ka lasteaias heast ja motiveeritud
õpetajast.”
S. Sirel selgitas lasteaiaõpetajate töökorraldust. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolis on 4 lasteaiarühma
ja 8 rühmaõpetajat. Praegu on lasteaiaõpetajatele ette nähtud 42 kalendripäeva puhkust ning ka 42kalendripäevase puhkuse juures oleme senini pidanud kasutama asendusõpetajaid.
Lasteaiaõpetajatele oleks võimalik anda maksimaalselt 49 kalendripäeva puhkust, kui asutus on igaaastaselt kollektiivpuhkusel. Ka sellisel juhul on vaja juurde asendusõpetajaid ja õpetaja abisid.
Senine kogemus on näidanud, et kvalifikatsiooniga puhkuseasendajate leidmine on olnud
komplitseeritud.
Iga-aastane suvine kollektiivpuhkus juuli kuus võimaldaks tagada lasteaiaõpetajatele pikema
puhkuse ning annaks õpetaja abidele samuti paindlikumad tingimused puhkuse planeerimiseks.
Otsustati lubada Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool alates 2020 juulist iga-aastaselt kollektiivpuhkusele
ning loobuda valvelasteaia teenuse pakkumisest. Esitada vastavasisuline ettepanek Kose
Vallavalitsusele otsustamiseks.
5. Riskianalüüsi tulemused.
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".
S. Sirel andis ülevaate riskianalüüsist ja muudatustest.
Lasteaia mängualal lammutati vana mängumaja ning soetati augustis 2019 uus varjualusega aiamaja,
mille kohta on koostatud riskianalüüs.
R. Villems tõi välja, et välispiirded ja väravad ei ole lastele turvalised ning on tulnud ette olukordi,
kus mõni laps on iseseisvalt aiast välja pääsenud. Ühtlasi tegi ettepaneku, et õues viibimise perioodil
võiksid väiksemate rühmadega olla õues ka õpetaja abid. S. Sirel selgitas, et aeg-ajalt ja vastavalt
vajadusele viibivad lisaks lasteaiaõpetajatele ka õpetaja abid lastega õues. Õpetaja abid töötavad
õpetaja juhendamisel. Väravatele on paigaldatud ajutised trossid, mida väiksemad lapsed ise lahti ei
saa. Probleemiks on siinkohal asjaolu, et väravatest on palju käimist ning alati ei panda trossi

aiaposti ümber tagasi. P. Sirel tegi ettepaneku, et lasteaiaõpetajad kontrolliksid lastega õue minnes,
et väravad oleksid turvaliselt suletud. S.Sirel selgitas, et 2020 aasta eelarvesse on planeeritud kogu
piirdeaia uuendamine ja uute turvalisemate väravate paigaldamine.
Liiklemine lasteaed-kooli esisel sõiduteel on endiselt problemaatiline. Kõik osalejad olid nõus, et
kiirused on suured. S. Sirel on esitanud valla keskkonnanõunikule septembris 2019 palve, kas
liikluspiiranguala märgi "30" või "40" või liiklusmärgi "Lapsed" paigaldamiseks. Hetkel ei ole sellel
teemal arenguid toimunud.
Samuti on endiselt probleemiks värava ette parkivad autod ning järelevalveta jäetud töötava
mootoriga autod - ajaks, mil lapsi lasteaeda saadetakse või järele tullakse. Asutuse töötajad on
korduvalt pidanud tegema noomitusi ning ollakse seisukohal, et lapsevanemad peaksid ka ise
koheselt reageerima ja juhtima tähelepanu juba sündmuste toimumise ajal.
R. Tõruke tõstatas küsimuse, et kas koos aia ehitusega oleks võimalik ühtlasi ka majaesist
parkimisala ümber korraldada ja laiendada. Toimus arutelu.
Otsustati suunata riskianalüüs direktorile kinnitamiseks.
6. Lasteaia kodukorra muudatused.
Tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest on lisatud lasteaia kodukorda punkt “Filmimine ja
pildistamine lasteaias ja lasteaia territooriumil”. Täpsem info lasteaia kodukorrast on täismahus
kättesaadav asutuse koduleheküljel dokumentide all.
A. Kooskora tõstatas siinkohal küsimuse: kas ühisüritustel võiks hoopis olla tellitud fotograaf, kuna
on tekkinud olukord, kus paljud lapsevanemad korraga filmivad ja/või pildistavad ning seetõttu on
häiritud peo jälgimine ja ka laste esinemine. Toimus arutelu.
Otsustati lasteaia kodukord hoolekogu poolt kinnitada.
7. Kooli kodukorra muudatused.
Tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest on lisatud kooli kodukorda punkt “Filmimine ja
pildistamine koolis ja kooli territooriumil“.
Samuti on lisatud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevad täiendused seoses keelatud
esemetega. S. Sirel lisas, et siiani ei ole keelatud esemetega probleeme olnud. Samuti on hästi
reguleeritud nutiseadmete kasutamine koolis viibimise ajal.
Täpsem info kooli kodukorrast on täismahus kättesaadav asutuse koduleheküljel dokumentide all.
Otsustati suunata kooli kodukord direktorile kehtestamiseks.
8. Koolivaheaja erisus.
S. Sirel: Õppetöö koolis lõpeb 10. juunil 2020. Kas hoolekogu on nõus lubama lapsi suvevaheajale
6. juunil 2020? Vastavalt Eesti Vabariigi ′′Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele′′ § 24 lõige 3 on
õppeveerandites
kokku
vähemalt
175
õppepäeva.
Kuna sellel aastal sattus 1.september olema pühapäevane päev siis oleme tänase seisuga nö 1
päevaga graafikust eest. Samuti toimub jaanuaris traditsiooniline öölugemine. Seega on 2 õppepäeva
kaetud eelpool mainitud päevade arvelt. Kõik hoolekoguliikmed olid nõus õppeaasta varem
lõpetama.
Otsustati lubada õppeaasta lõpetada 6. juunil 2020. Esitada vastavasisuline ettepanek Kose
Vallavalitsusele otsustamiseks.

9. Varia
S. Sirel andis ülevaate lasteaia rühmade jagunemise ja 1. klassi minevate laste arvu kohta järgmisel
õppeaastal ning tõi välja, et hetkel on ette näha sündivate laste arvu kasvamist ning järgnevatel
aastatel jääb kooli minevate laste arv stabiilselt püsima 15-18 lapse vahele. Siia hulka ei ole
arvestatud lähiümbruse kinnisvara arengust tulenevat sisserännet ja võimalikku laste arvu
suurenemist.
S. Sirel andis ülevaate eelarvega seotud suurematest töödest, mis vajavad teostamist (välispiirde
uuendamine, köögi remont, toidulifti ehitus köögi ja keldri vahele, kooli garderoobi remont) ning
selgitas, et tegevused on planeeritud vastavalt tähtsusastmele ning eelarve võimalustele. Esmajoones
on 2020 eelarves plaanitud uuendada kogu välispiire.
E. Leedmaa küsimus köögi seisukorra kohta. K. Raamat selgitas, et köögiseadmed on varasemalt
välja vahetatud ning töökorras, kuid ruumid vajavad remonti. Kuna lisaks koolilastele söövad
keldrikorrusel ka lasteaia suuremate rühmade lapsed siis tuleb köögi töötajatel päeva jooksul
mitmeid kordi kuuma toiduga treppidest üles/alla kõndida. Seetõttu oleks töötajate turvalisuse
tagamiseks vajalik välja ehitada toidulift köögi ja keldrikorruse vahele.
S. Sirel: 13. detsember 2019 õhtupoolikul toimub asutuse personali väljasõit. Siinkohal on palve
edastada info lapsevanematele, et alates 16.45 on tööl asendustöötajad.
Küsimused vabade töökohtade ja muutuste kohta personalis - uus lasteaiaõpetaja Päevakildude
rühmas, konkurss lasteaiaõpetaja ametikohale Mürakarude rühma, täiskohaga logopeedi ja
sotsiaalpedagoogi vajadus. Toimus arutelu Kose Gümnaasiumi juurde rajatava tugikeskuse kohta.
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