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KOSE – UUEMÕISA LASTEAED (KULA) – KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 15.12.2021 17:30-20:00, KULA saalis kohapeal
JUHATASID: Hoolekogu esimees, kooli lastevanemate esindaja Indrek
Hansen
PROTOKOLLIS: Kooli lastevanemate esindaja Silvia Kasak
OSALEJAD: Lisatud osalejate registreerimise leht

Päevakord
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine
Hoolekogu esindajad valiti hääletuse teel ja ühiste poolthäältega valiti esimeheks kooli
lastevanemate esindaja Indrek Hansen, aseesimeheks lasteaed-kooli toetava organisatsiooni
esindaja Eero Leedmaa ning sekretäriks kooli lastevanemate esindaja Silvia Kasak.

2. Tööplaani koostamine
Arutati hoolekogu tegevuse eesmärke ja sisu.
Lepiti ühiselt kokku, et esmaseks eesmärgiks on välja selgitada lapsevanemate mured,
rõõmud ja ettepanekud, selleks korraldatakse arutelud rühmades ja koolis Stuudiumi kaudu
kord kvartalis.
Tähtaja kehtestab hoolekogu esimees ja teavitab liikmeid mailitsi.
Eesmärgiks seati ka hoolekogu liikmete tutvustamine lapsevanematele, et oleks selge, kelle
poole võib murede ja rõõmudega pöörduda ja kes on hoolekogus neid esindamas.
KULA-ga seotud jooksvad küsimused lahendab üldiselt direktor, juhul kui küsimus nõuab
laiemat arutelu, siis hoolekogu.

3. Lasteaialapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine
Hetkel kehtiv päevamaksumus, kui laps on arvestatud 3-le toidukorrale päevas, 1,50
EUR/päev. 2 toidukorra puhul 1,10 EUR /päev
Majandusjuhataja Külli Raamat`u ja kooli direktori Signe Sirel`i hinnangul praegustest
määradest piisab ja vajadust päevamaksumust muuta pole.
Hoolekogu esimehe poolt ettepanek jätta määrad samaks, hoolekogu ettepanekuga nõus.

Otsus: Lasteaialapse toidukulu päevamaksumuse määrad 2021/2021 ÕA, kui laps on
arvestatud 3-le toidukorrale päevas on 1,50 EUR/päev. 2 toidukorra puhul 1,10 EUR /päev

4. Rühmades laste arvu suurendamise kohta ettepanekute
tegemine
2022/2023 ÕA Rühmade suurendamise vajaduse väljaselgitamine.
Lasteaiaõpetajate esindaja Diana Mihkelsoo sõnul on õpetajad laste arvu suurendamise
vastu rühmades vastu, põhjendusega, et ruumid on väiksed, lastel pole kohta kus mängida,
kui rühmad on suured, ei jagu õpetajatel aega kõigi lastega tegeleda.
Vaadeldi ja analüüsiti rühmade kohalkäidavuse protsenti. Õppealajuhataja Sirje Lepiku poolt
toodud statistika alusel on ülemiste rühmade laste kohalkäidavuse protsent viimaste kuude
lõikes jäänud 60% peale.
Arvestades esitatud statistika vähesust on hoolekogu esimees Indrek Hanseni poolt
ettepanek, et hoolekogule esitataks iga rühma täituvuse ja kohalkäimise ülevaade.
Hoolekogu ettepanekuga nõus, peale andmete saabumist tehakse analüüs ja otsus.
Otsus on olulise kaaluga ja selle tegemiseks on tarvis üle vaadata kõik argumendid ning ka
riskianalüüs ja uus arutelu toimub jaanuar 2022, täpsem aeg lepitakse kokku jaanuari
alguses.

5. Lasteasutuse hooajalise tegutsemise kohta ettepaneku
tegemine
Arutelu õpetajate kollektiivpuhkuse pikkuse üle. Vaadeldi võimalust õpetajate 14päevaseks
kollektiivpuhkuseks või 28 päevaseks puhkuseks.
Kooli direktor Signe Sirel tõi välja ka võimaluse, et kooli keldrikorrus läheb remonti ja sellel
perioodil oleks kollektiivpuhkus vajalik, kuna lasteaia lahtiolek ja laste toitlustuse tagamine
oleksid raskendatud.
Hoolekogu arvamused kollektiivpuhkuse osas jagunesid kaheks, osaliselt sooviti 14päevast
puhkust, et arvestada lapsevanemate võimalusi lapsi kodus hoida ja osaliselt oldi arvamusel,
et 28päevane kollektiivpuhkus on hea nii lastele, õpetajatele, kui ka lapsevanematele.
Otsus pandi hääletamisele. 9st kohalolnud hääleõiguslikust hoolekogu liikmest 5 hääletas 28
päevase kollektiivpuhkuse poolt, 4 vastu
Vastu võetud otsus: Õpetajate kollektiivpuhkus 2022a. juulis 28 päeva.

6. Lasteasutuse riskianalüüsi esitamine
Varasemalt hoolekogu liikmetele saadetud riskianalüüsiga tutvumine.

Olemasolevatele teguritele lisaks tõi Rõõmukiirte rühma esindaja Riin Villems välja
murekoha värava ette pargitud töötajate autod, mille varju võivad lapsed jääda, kui väravast
tulevad. Lahenduseks pakuti töötajate autode parkimist väravad kõrval olevale alale. Nenditi
fakti, et kooli ees olev tänav on aegunud ja vajaks remonti ja korralikke parkimiskohti.
Kaaluti mõtet esitada Kose Vallale ettepanek tänava remondiks.
Rõõmukiirte rühma esindaja Riin Villems tõi välja ka mure uute atraktsioonide osas,
mis paigaldati laste mänguväljakule -18 kraadise külmaga (2 kohaline kiik ja vedrukiik). Kas
aluspind on piisavalt turvaline, kas ei või juhtuda olukorda, kus kevadel, soojadega, kiigud
ebaturvalikseks muutuvad. Direktori kinnitusel oli arutati olukorda paigaldajaga, kes
kinnitas, et ohtu pole.
Hoolekogu esimehe hinnangul on lasteaia esine parkimiskorraldus ja ka tänav ise
kaasaja nõuetele mittevastav ning ka ohtlik lastele, kuna tee on kitsas ja nähtavus on
parkivate autode tõttu piiratud ja ohu korral on autojuhi reageerimsaeg väga lühike.
Lasteaia esine tänav on suure liikluskoormusega, mis on otsetee asulast Tallinnasse ja
tänava liikluskoormus ajas kasvab, mistõttu ka riskid kasvavad. Liikluskorraldus tuleb lasteaia
ees kiiremas korras viia vastavusse kehtivate määruste ja standarditega. Lisaks puudub
KULAL kaasaja standarditele vastav otseühendus asula keskusega ja samuti peavad Tade
piirkonna lapsed ja ka teised jalakäijad igapäevaselt riskima pimeda ja kitsa Kuivajõe silla
ületamisega. Lisaks ei mahu Pargi tänaval kõrvuti liikuma veoauto ja sõiduauto, mistõttu
kasutavad sõidukid ka teeperve, mille tõttu autod peavad seiskuma, et teepervel liikuvale
inimesele mitte otsa sõita.
Pargi tänav on asula oluline magistraaltee, mille liikluskoormus ajas kasvab ja selle
äärde tuleb rajada kergliiklustee, mis ühendab asula kõige olulisemat haridusasutust asula
keskusega ja Tade piirkonnaga. Lasteaeda on õppeaastal 2021/2022 juurde võetud täiendav
lasteaia rühm ja aastal 2022/2023 lisandub suure tõenäosusega veel üks rühm. Lasteaia
hoone ja seda ümbritsev infra ei ole selleks ette nähtud. Kahe rühma lisandumisega lisandub
potensiaalselt juurde ka ca. 20-25 autot tipptundidel, mille võrra ka riskid suurenevad.
Seoses riskide olulise kasvuga vaadatakse järgmisel koosolekul uuesti üle KULA
riskianalüüs ja kujundatakse antud olukorrast uus seisukoht.

7. Varia
Kooli direktori Signe Sirel jagas lapsevanemate muret toidupäevalt mahaarvamise osas ja
selgitas, et kuna toiduained tellitakse järgmiseks päevaks ette, siis peame arvestust pidama
nii, et kui kella 15.00-ks pole puudumisest teatatud, läheb järgnev päev toiduarvestusse.
Kooli direktor Signe Sirel andis ülevaate lapsevanemate rohuloluküsitlusest. Lapsevanemate
osalus väike, 85 lapsest vastasid küsitlusele 21 vanemat. Küsitlusest suuri probleeme välja ei
tulnud. Direktori sõnul tuleb aga küsitlusest välja, et õpetajate maine on madal, mis on
murettekitav trend, kuna selleks otsest põhjust pole. Hoolekogu nõustus esitatud
seisukohaga ning oma võimaluste piires kannab hoolt, et mainet parandada.
Pakuti variante, kuidas olukorda paremaks muuta – kaasata lapsevanemaid rohkem, teha
õpetaja töö kohta selgitustööd.
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