
 

 

KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  

Toimumisaeg ja koht: 16.11.2020 , kell 18:00-19:30, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool. 

Juhatas: Signe Sirel. 

Protokollija: Eeva Pajuviidik. 

Võtsid osa: Riin Villems, Triinu Ellam, Eeva Pajuviidik, Eero Leedmaa, Tiia Karron, Piret Sirel, 

Signe Sirel, Külli Raamat, Sirje Lepik, Reinar Tõruke, Anželika Künnap, Triinu Sepp, Ave 

Kooskora (veebi teel).  

Puudus: N/A 

 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 

2. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine. 

3. Laste arv rühmades 2020/2021 õppeaastal. 

4. Lasteasutuse tööaeg – kollektiivpuhkusest juulis 2021. 

5. Lasteaia õppekava muudatused. 

6. Kooli õppekava muudatused 

7. Lasteaed-kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine. 

8. Riskianalüüsi tulemused. 

9. Lasteaia kodukorra muudatuste kinnitamine. 

10. Kooli kodukorra muudatustele arvamuse andmine. 

11. Lasteaed-Kooli uue arengukava arutelu. 

12. Varia – tegevustest seoses koroonaviiruse levikuga jmt. 

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

Vastavalt Kose vallavolikogu määrusele "Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise 

kord ja töökord" § 13 lõige 1 hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.  

Hoolekogu esimeheks valiti Reinar Tõruke, aseesimeheks Eero Leedmaa ja protokollijaks Eeva 

Pajuviidik.  

2. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine.  

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõige 3, punkt 5 otsustab hoolekogu lapse toidukulu 

päevamaksumuse, mille kinnitab direktor. Kolm toidukorda maksab 1.50 €, kaks toidukorda 1.10 €, 

pikapäevarühma toidukord 0.60 €. Sel õppeaastal tuleb sellise hinnaga välja ja hinnatõusu pole tarvis 

rakendada. Toimus hääletus toidukulu päevamaksumuse kinnitamiseks. Tulemus: 10 poolthäält 

Otsustati jätta toidukulu päevamaksumus muutmata.  

3. Laste arv rühmades 2020/2021 õppeaastal. 

 

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). S. Sireli poolt tehti ettepanek 

jätta sõimerühmas laste arv suurendamata (st rühma suurus jääb 14 last), suurendada laste arvu 

liitrühmas ja aiarühmades.  



S. Sirel selgitas, et 2020/2021 õppeaastal on hetkel lasteaiast kooli minemas 15 last. Sõimerühmas 

on tehtud ettepanek mitte suurendada laste arvu. Kuna järjekorras on rohkem lapsi, arutati konteineri 

paigaldamise võimalust ja seda, millise rühma lapsed sinna vajadusel lähevad.   

Toimus hääletus laste arvu suurendamise kohta rühmades. Tulemus: 10 poolthäält, kuid hoolekogu 

juhib tähelepanu, et kohti on juurde tarvis ning vajadusel lahendada see konteineri võimalusega.  

Otsustati teha Kose Vallavalitsusele ettepanek suurendada 2021/2022 õppeaastal laste arvu 

rühmades järgmiselt: sõimerühmas 14 jätta suurendamata, aiarühmas 20+4, liitrühmas 18+2. 

Hoolekogu juhib tähelepanu, et kohti on juurde tarvis ning vajadusel lahendada see konteineri 

võimalusega.  

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. 2020. aastal oli määratud 

kollektiivpuhkus juuliks, kuid suvel tühistati seoses COVID-iga kollektiivpuhkus. S. Sirel teeb 

ettepaneku otsustada kollektiivpuhkuse andmiseks nii 2021 kui järgnevateks aastateks.  

 

S. Sirel selgitas, et nelja rühma puhul ei ole võimalik anda 49 päeva puhkust ilma 

kollektiivpuhkuseta. Ardu ja Oru lasteaed on otsustanud kolletiivpuhkuse, Kose lasteaia poolt ei 

soovita, et suvel kogu valla lasteaedade maht jääks nende kanda.  

 

A. Künnap: Kuidas üksikvanemad sellisel juhul lastehoidu korraldavad? Tema poole pöördus 

vanem, kellel tekib probleem kui lasteaed on nii pikalt kinni.  

 

K. Raamat ja S. Lepik selgitasid, et kui Kose-Uuemõisa on ise olnud valvelasteaed, tulevad siia 

üldjuhul teiste lasteaedade lapsed, mitte Kose-Uuemõisa omad. Probleem on ka see, et vanemad 

avaldavad soovi suveks saada lasteaia koht, kuid tegelikult leiavad muid lahendusi ja lapsi ei tooda. 

Lasteaed on samas arvestanud lastega, tellinud toidu jne.  

 

T. Karron selgitas, et lastele on 9 – 10 tundi päevad liiga pikad ja 12 kuud lasteaias käia on palju. 

 

Toimus arutelu erahoiu hüvitamise üle valla poolt kollektiivpuhkuse ajal ning võimalusest panna 

lapsi kollektiivpuhkuse ajal Kose lasteaeda. Kose valda planeeritud eralastehoid ei hakanud 

toimima.  

 

A. Kooskora ning A. Künnap palusid protokolli teha märke, et vallal leida võimalus 

kollektiivpuhkuste ajaks kompenseerida eralastehoid või leida lastele alternatiivne lastehoid kui 

vanematel ei ole võimalik nii pikalt lastele hoidjat leida. 

 

Toimus hääletus kollektiivpuhkuse andmiseks nii 2021 kui järgnevateks aastateks. Tulemus: 8 

poolthäält, 2 vastuhäält, kuid hoolekogu juhib tähelepanu, et vallal tuleb leida võimalus 

kollektiivpuhkuste ajaks kompenseerida eralastehoid või leida lastele alternatiivne lastehoid kui 

vanematel ei ole võimalik nii pikalt lastele hoidjat leida.  

 

Otsustati lubada Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool alates 2021 juulist iga-aastaselt kollektiivpuhkusele 

ning loobuda valvelasteaia teenuse pakkumisest. Esitada vastavasisuline ettepanek Kose 

Vallavalitsusele otsustamiseks. 

 

 

5. Lasteaia õppekava muudatused 

 

S. Sirel tutvustas lasteaia õppekava muudatusi.  

 

Hoolekogu võttis teadmiseks õppekava muudatused ning kooskõlastas lasteaia õppekava.  



6. Kooli õppekava muudatused 

 

S. Sirel tutvustas kooli õppekava muudatusi.  

 

Hoolekogu võttis teadmiseks õppekava muudatused ning kooskõlastas kooli õppekava.  

 

7. Lasteaed-kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine 

 

Täiendatud on hindamise osa, sisehindamine toimub valdkondade põhiselt. Täiendatud on 

õppeasutuse tugevusi ja parandamist vajavaid valdkondi. 

 

Hoolekogu võttis teadmiseks sisehindamise aruande muudatused ning kooskõlastas lasteaed-kooli 

sisehindamise aruande.  

 

8. 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 kaalukiik, 

välistreppidele paigaldatud käsipuud. Lasteaia aia remondi osas on vallavalitsus sõlminud ehitajaga 

lepingu, sel nädalal alustatakse mõõdistust. Enne aia remonti ei plaanita uut ehitust, kuna võib minna 

kallimaks.  

R. Villems küsis laste hoiu korraldamise kohta aia ehitamise ajal. Võimalik, et siis on tarvis ka 

rohkem silmapaare lapsi jälgima. S. Sirel kommenteeris, et täpselt ei ole veel teada hoiu korraldus, 

võimalik et kasutatakse näiteks raamatukogu mänguväljakut.  

Otsustati suunata riskianalüüs direktorile kinnitamiseks. 

9. Lasteaia kodukord 

 

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 9² lõige 1 “Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja 

esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse 

töötajatele täitmiseks kohustuslik.“ 

Kodukorda on sisse viidud muudatused seoses Covid-19 ennetusmeetmetega. 

 

Hoolekogu võttis teadmiseks lasteaia kodukorda sisse viidud muudatused ja otsustas kinnitada 

lasteaia kodukorra. 

 

10. Kooli kodukord 

 

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lõige 2 „Kooli kodukord ja selle muudatused 

esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õpilasesindusele.“ 

Kodukorda on sisse viidud muudatused seoses Covid-19 ennetusmeetmetega ja distantsõppega. 

 

Hoolekogu võttis teadmiseks kooli kodukorda sisse viidud muudatused, avaldas arvamust ja 

kooskõlastas kooli kodukorra. 

 

11. Lasteaed-Kooli uue arengukava arutelu. 

 

Toimus arutelu. Rühmade ja kooli esindajatel tuleb edastada vanematele arengukava ja küsida 

tagasisidet hiljemalt 4. detsembriks.  

12. Varia – tegevustest seoses koroonaviiruse levikuga, õppe-kasvatustööst jmt.  



Sirel andis ülevaate lasteaia rühmade jagunemise ja 1. klassi minevate laste arvu kohta järgmisel 

õppeaastal. Kokku on koolis 55 õpilast, järgmisel aastal läheb kooli 15 last. Kaks lasteaia kasvatajat 

on tähtajaliste lepingutega. Koolis uus logopeed – eripedagoog.  

Eelarve – sügisel renoveeriti muusikaklass ja garderoob. Tänu ühe vanema abile saadi muusikaklassi 

töölauad ja osad õpetajate lauad. Suur tänu lapsevanemale.  

E. Leedmaa küsimus söökla seisukorra kohta. S. Sirel selgitas, et projekteerimiseks on lubatud 

40,000 eurot, kuid rohkem ei ole räägitud.  

Covid meetmed – desinfitseerimine, haigeid ei lubata lasteaeda, koolilastel distantsõppe võimalus. 

Rühmades soov, et vanemad ei koguneks ning lapsed kes vähegi saavad tuleksid ise üles. Suhtlemine 

peamiselt Stuudiumi kaudu.  

Jõulupeod ilma vanemateta ja eeldatavasti terve aasta üritused selliselt.  

S. Lepik tõi välja, et pidude pildistamiseks vajalik vanemate luba. Tuleb leida lahendus, et ka need 

lapsed saaksid esineda, kelle v ei ole luba pildistamiseks antud. R. Villems uuris varasemate ürituste 

piltide kohta, kuid neid ei ole jagataval kujul, kuna iga pere teeb ise pilte. Arutati võimalust ürituste 

otseülekandeks, kuid probleemiks on tehnilised lahendused ja vanemate nõusolek.  

 

 

Signe Sirel     Eeva Pajuviidik 

Koosoleku juhataja    Protokollija  

 

 

Reinar Tõruke 

Hoolekogu esimees 


