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Algus 17.10;            lõpp 18.10 

 

Juhataja: Terje Ednaševsky  

Protokollis: Karin Jaanovits 

Võtsid osa: (nimekiri lisatud LISA 1) 

 

 

P Ä E V A K O R D: 

 

1. Ülevaade eelarvest, käesoleva aasta prioriteedid 

* ATS paigaldamine, WiFi võrk vajab täiustamist. 

* Summide ja Mesilindude rühma on tellitud uued kapid, mis saabuvad paari nädala pärast. 

Rühmadesse oleks vaja vabatahtlike, kes aitaks vanad kapid maha võtta. 

* Mesilinnud saavad uued madratsid, voodite saamine jääb edasiseks, kuid madratsid on 

tellitud juba uute voodite mõõtudega. 

* Mummid - uued, sõimerühma laste vanusele sobivad WC potid (2 tk) 

* Lisa valgustus on paigaldatud parklasse; hooviala valgustus ootab paigaldamist, lamp 

olemas. 

* Kööki uus pliit, kuna köögiremondiga läheb veel aega 

* Uus veepump 

* Küttearved  - kolme kuuga on kulutatud 52%  

* Mänguväljaku täiendamise osas käivad läbirääkimised eraisikust sponsoriga 

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. 

2. Hoolekogu esimehe valimine. 

Tiina ettepanek: Sandra 

Sandra: nõus 

OTSUSTATI: Hoolekoguliikmed olid nõus 

3. Terje tegi ülevaate rahulolu-uuringust. 

Tagasiside oli üldjoontes positiivne, kuid kahjuks oli osavõtjaid alla poolte laste arvust. 

* Ettepanek: rahulolu-uuringuid võik teha harvem ja/või saaks seda läbi teha arenduvestluse 

käigus. 

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks ja ettepanekuid arutatakse edaspidi. 

4. Suvine töökorraldus. 

Oru lasteaed on valvelasteaed. Töötavad Tarukese ja Kärjekese rühm. Augusti lõpus antakse 

nendele rühmadele paar lastevaba päeva rühmaruumide koristamiseks. 

Alates 29.08 avatud kõik rühmad. 

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. 

5. 29.aprillil talgupäev. 

Mis kell oleks sobilik alustada? 

OTSUSTATI: 15-19, osaleja saab valida endale sobiva aja, sel ajavahemikul. 

Vajalikud tehtavad tööd: 

* Teravad kõnnitee ääred tuleb täita mullaga, kus on ära vajunud 

* Rõdude korrastamine, värvimine. Summide, Kärjekese ja Mummide rühma rõdulauad 

vajavad vahetamist.  
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* Liivakastide servad vajavad värvimist. 

* Kärjekese rühuures betoon maast välja. 

* Parkla servas asuv sirelihekk vajab lõikamist. 

* Mummide ja Mesilindude rühmas on vaja kiikude alla liiva panna. 

* Püsikute istutamine. 

Värvide soovid esitada majandusala juhatajale. 

Osalejatel oleks kaasa vaja võtta kärud, oksakäärid, labidad, sest neid lasteaial piisavalt ei ole. 

Osalejate arv võiks teada olla 25.aprilliks. 

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks 

6. Teated. 

* Lasteaed osaleb PRIA puuvilja programmis. 

* 22.04 Jüripäevamatk 

* 27.04 Ukraina tsirkus 

* 04.05 Ravilas 4-19.a. laste kunstinäitus. Pilte lähiümbrusest, kui on vanu pilte, siis võiks ka 

neid tuua näitusele. 

* 20.04 Mesinike Liit soovib tutvustada mesindust lastele 

* Kätepesu komme tuleks juurutada kõikidesse rühmadesse  

* 29.09 korraldab Kose Päevakeskus Lemmik salati näituse ja lasteaiast saadetakse 

esindussalat. 

* vaja on ajutiselt uut aedniku alates maist. Töökohustuste hulka kuuluvab niitmine, puude-

hekkide pügamine, 1/2 ametikohta 

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks 

 

7. Küsimused, ettepanekud. 

* Kas Kärjekese Jan-Saimon läheb ka koos rühmaga kooli? 

   Vastus: Ei, avaldus on juba tehtud. 

* Õpetajad soovivad õue pinke, nii lastele istumiseks, kui ka endale jalgade puhkamiseks. 

Pingid võiks olla nii teisaldatavad, kui ka statsionaarsed, et neil oleks võimalikult palju 

erikasutust. 

* Millal algab direktori konkurss? 

   Aleksandr: 2 koosolekut vallas on möödunud nii, et teemat pole tõstatatud, kuid loodetavasti 

aprillis-mais. Tööle asumine oleneb konkursi edukusest. 

* Kui lapsevanemal on probleeme õpetajaga, siis kelle poole peab pöörduma? 

   Vastus: otse juhtkonnale, hoolekoguliiget pole vajadust kaasata. 

* Kas Õiekese rühma võetakse juurde veel väiksemaid lapsi? 

   Vastus: Eelisjärjekorras pannakse lapsed Mummidesse, kui see rühm on täis, siis Õiekesse. 

* Lapsed on käinud terve aasta maleringis, võiks korraldada neile turniiri-lõpupeo. 

   Vastus: Ettepanek tore, vajab läbiarutamist ringijuhendajaga.  

OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks. 

 

 

 /allkiri/       /allkiri/ 

 

 

Terje Ednaševsky       Karin Jaanovits 

Juhataja       Protokollija 
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LISA 1 

 

Osavõtjad: 

 Terje Ednaševsky, direktori KT 

Aleksandr Apolinsky, Kose valla esindaja, saabus 17.20 

Tiina Veeoja, õpetajate esindaja 

Tõnu Kalvet, Kärjekese rühma esindaja 

Kadri Nurmoja, Tarukese rühma esindaja 

Karin Jaanovits, Summide rühma esindaja 

Sandra Suurkask, Mesilindude rühma esindaja 

Marju Zapalski, kutsutud külaline, Õiekese rühma esindaja 

Puudus: 

Liina Sulbi, Mummide rühma esindaja 

 


