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Algus 17.15;            lõpp 18.35 

 

Juhataja: Evelin Hall  

Protokollis: Karin Jaanovits 

Võtsid osa: (nimekiri lisatud LISA 1) 

 

P Ä E V A K O R D: 

 

1. Tervitus ja koosoleku päevakava punktide järjekorra muutmine. 

 

2. Lasteaia teise poolaasta ürituste kava tutvustamine. 

Lumelinna ehitamine. Lapsevanemate abil on lasteaia kelgumäe lähedale kokku lükatud 

lumekuhi lumelinna ehitamiseks. Kõik, nii lapsed, õpetajad, kui ka lapsevanemad on oodatud 

ehitama sobivate ilmaolude korral sobival ajal.  

Vastlapäeval ponisõit. 12.02 kell 10.00 vastlapäevasõit ponisaaniga (või vankriga), hind 3 

eurot/laps. 

23.02 Eestimaa sünnipäeva pidulik aktus lasteaia saalis, korraldajateks Kärjekese rühm.  

02.03 Kärjekese ja Tarukese rühma väljasõit Tallinnasse Nukuteatrisse. Buss väljub kell 9.30, 

etendus algab 11.00. Vabade kohtade olemasolul pakutakse võimalust ka Summide lastele. 

28-30.03 lastevanemate etendus. Igast rühmast peaks osalema vähemalt üks lapsevanem. 

Etendatakse 2 etendust. 

22.04 Jüripäeva matk peredega 

29.04 talgupäev, hoolekoguliikmed uurivad rühmades vajalikud tehtavad tööd 

04.05 emadepäeva tähistamine Kärjekese ja Summide rühmas 

05.05 emadepäeva tähistamine Mesilindude ja Tarukese rühmas 

07.05 emadepäeva tähistamine Mummide rühmas 

25.05 piknik Männiarus, tulemas üllatusesineja 4€/pilet 

27.05 Kärjekese lõpupidu 

02.06 võimlemispidu Hingelind Tallinnas, osalevad lapsed Kärjekese ja Tarukese rühmast. 

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. 

 

3. Valla esindaja info jagamine. 

Evelin Hallile pakuti Kose lasteaia direktori ametikohta, millele ta asub 01.02.16. Oru 

Lasteaia direktori kohuse täitjaks saab Terje  Ednaševsky, kuni uue direktori ametisse 

nimetamiseni. Uue direktori leidmisega läheb arvatavasti aega 2-3 kuud. Veebruaris arutatakse 

valla koosolekul konkursi tingimusi ja valimis komisjoni. Hoolekogu valib oma esindaja 

komisjoni. 

*Küsimused valla esindajale. 

Sandra: Miks Kose lasteaia direktori konkurss 2 korda põrus? Kas võib olla, et tingimused olid 

liiga karmid? 

Aleksandr: komisjon otsustas, et ei olnud sobivat kandidaati. Hoolekogu esindajal oli palju 

põhjalikke küsimusi, millele kandidaadid kahjuks ei vastanud kompetentselt. Teisel konkursil 

kandideeris vaid 2 kandidaati, kumbki ei vastanud tingimustele. Kuna 2 konkurssi oli 

ebaõnnestunud, siis oli vallal õigus otse valida. 
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Meeli: Mida rohkem oodatakse, pedagoogilist või juhtimis kogemust? 

Aleksandr: Mõlemat, nii pedagoogilist, kui ka 5.aastast juhtimiskogemust. 

Kadri: Kas on teada, millises lasteaias on sel aastal suvine lasteaed? 

Aleksandr: Ei ole veel kinnitatud, kuid valik on Kose, Kose-Uuemõisa ja Oru lasteaia vahel. 

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. 

 

4. Terje Ednaševsky tegi ülevaade lasteaia arendusmeeskonna tööst. Õppekava on pidevas 

muutumises. Õppekavasse lisandub esmaabiõpe ja profülaktiline võimlemine. Märtsis 

edastatakse hoolekogu esindajatele lastevanemate rahulolu-uuring, mis tuleb edastada rühma 

lapsevanematele. 

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. 

 

5. Evelin Hall tegi ülevaate tervisemeeskonna tööst. Tervishoiutöötaja vaatab koos 

majandusalajuhatajaga üle menüü, et toitudes oleks vähem suhkrut. Leiti, et laste 

söömisharjumuste parandamiseks võiks lapsed ise sagedamini, kord kuus, süüa teha (salatit). 

Personali väljasõit sügisel oli Vaida Lasteaeda, talvel käidi Botaanikaaias ja kevadel on 

kavas minna Ardu Lasteaeda. 

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. 

 

6. Ettepanekud ja küsimused. 

* Tervisenädala koolitus – koolitust, millest eelmine aasta võttis osa vaid 5 lapsevanemat, ei 

ole mõtet korrata. 

OTSUSTATI: Lastevanemate pakkuda valik teemadega, et leida huvipakkuv. 

* Kõnnitee ääred on teravad. 

OTSUSTATI: Arutame edaspidi sobivate lahenduste leidmist 

* Parklas on pime ja lasteaia õue vajab samuti lisa valgust. 

OTSUSTATI: Lasteaed ostab 2 lampi juurde ja paigaldab need. 

* Arvutid rühmaruumides – arvutid olemas, vajavad seadistamist. 

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. 

* 6-aastased lapsed ei pea enam päeval magama – arutleti teemal, et on lapsi, kes ikkagi 

vajavad seda ja vahet teha on väga raske, kuid puhkust vajavad kõik ja seega on lõunane 

puhkus kõigile ühine. 

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. 
 

     

 

        Evelin Hall                                       Karin Jaanovits 

        Juhataja                          Protokollija 
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LISA 1 

 

Osavõtjad: 

Evelin Hall, direktor 

 Terje Ednaševsky, kutsutud külaline  

Aleksandr Apolinsky, Kose valla esindaja, saabus 17.25 

Tiina Veeoja, õpetajate esindaja 

Liina Sulbi, Mummide rühma esindaja 

Meeli Sõlg, Kärjekese rühma esindaja 

Kadri Nurmoja, Tarukese rühma esindaja 

Karin Jaanovits, Summide rühma esindaja 

Sandra Suurkask, Mesilindude rühma esindaja, saabus 17.30 

 

 


