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PÄEVAKORD
1. Kokkuvõte lastevanemate rahulolu uuringust. Kokkuvõtte esitab lasteaia 
arendusmeeskonna juht Terje Ednasevsky.
2. Lasteaia riskianalüüsi kooskõlastamine.  
3. Lasteaia kodukord, koostamise alused ja põhimõtted alates september 2015 aastal.
4. Ettepanekud, jooksvad küsimused .

1.Rahulolu uuringu kokkuvõte.
KUULATI: Terje – selgitas kuidas eelnevalt protsess toimus ja tutvustas 
üldkokkuvõtena lastevanemate rahulolu uuringut.  Rahulolu uuring õnnestus. 
Uuringus osales 59,26% lapsevanemat ehk 64 vastajat.
OTSUSTATI: Lapsevanemad saavad tutvuda rahulolu uuringu kokkuvõttega lasteaia 
kodulehel ja oma lapse rühmas.

2. Lasteaia riskianalüüs – eelnevalt tuttvusid hoolekogu liikmed meili teel saadetud 
lasteaia riskianalüüsiga.
KUULATI: Evelin – selgitas riskianalüüsi tegevuskava..
ETTEPANEKUD: Kätlin Tulp esitas tähelepanekud meili teel. 
Natalja küsis, mida tähendab regulaarne liiva vahetamine.
VASTUS: Evelin selgitas, et liiva vahetatakse igal kevadel.
Natalja küsis, kas on lasteaias mürgiseid taimi.
VASTUS: Evelin selgitas, et tervisekaitse ameti poolt ei täheldatud mürgiseid taimi 
lasteaias.
Natalja küsis vanade voodite kohta rühmades.
VASTUS: Evelin selgitas, et voodid saab vahetada koos rühmades tehtava remondiga.
OTSUSTATI: Hoolekogu liikmed olid lasteaia riskianalüüsi kooskõlastusega nõus 
lisades riskianalüüsi hoolekogu poolt tehtud ettepanekud.



3.Lasteaia kodukord.
KUULATI: Evelin: Lasteaia kodukorra valmistab ette lasteaia direktor ning esitab 
kinnitamiseks hoolekogule.
Kodukorra täitmine on kohustuslik igale lapsevanemale ja töötajale.
ETTEPANEK: Aleksander soovitas enne lasteaia kollektiivpuhkust saata hoolekogu 
liikmetele kodukorra algvariant tutvumiseks ja täiendamiseks.
OTSUSTATI: Hoolekogu liikmed võtsid info teadmiseks.
 
4. Jooksavad küsimused.
KUULATI: Natalja selgitas loodusraja projekti ebaõnnestumisest. Projekt tuleb uuesti
teistmoodi ümber teha – näiteks õuesõppe nime all ja esitada taotlus uuesti.
KUULATI: Evelin esitas õpetajate poolse arvamuse, et facebooki lehte rühmades 
kasutades ei peaks kasutama lasteaia rühma nime.
ETTEPANEK: Aleksander arvas, et siis peaks olema kooskõlastus ka 
rühmaõpetajatega.
OTSUSTATI: Iga rühma hoolekogu liige lepib oma lapse rühma õpetajatega kokku, 
kuidas ja millist nime kasutatakse.
KÜSIMUS: Meeli tundis huvi lasteaeda arvutite soetamise kohta.
VASTUS: – Aleksander selgitas, et Kose vallas koostatakse hetkel IKT arengukava ja
sellega seoses on arvutite soetamine viibinud. 

KUULATI: Evelin andis aprilli- ja maikuu üritustest ülevaate. Üritused üleval lasteaia
kodulehel.
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