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PÄEVAKORD 

1. Teise poosaasta üritused 

2. Riskianalüüsi tutvustamine 

3. Lapsevanema rahulolu uuringu läbiviimisest  

4. Lasteaia järjekorra hetkeseis 

5. E -lasteaias lapse puudumiste märkimisest Kärjekese rühmas 

6. Jooksvad küsimused, ettepanekud 

 

 

1. KUULATI: Terje Ednaševsky tegi lühiülevaate teisel poolaastal toimuvatest üritustest. 

Ürituste info pannakse üles ka lasteaia kodulehele, Facebooki lehele ja rühmadesse. 

Hoolekogu liikmete abi vaja järgmiste ürituste juures: 

 13.02. vastlapäev – kas on lähikonnas kedagi, kes saaks lasteaeda tulla hobuse ja 

saaniga? 

 21.02. Vabariigi aastapäeva paraad – kas leiame kellegi (nt kaitseliitlane vms), kes 

tuleks lasteaias toimuva paraadi juhiks? 

 23.03. Oru laululaps 2018 – vaja muusikaga tegelevat inimest žüriisse. 

 

 15.06. personali õppereis, avatud vaid 1 rühm.  

Hääletus – kas hoolekogu liikmed nõus.  

OTSUSTATI: Kõik on nõus 

 

 

2. KUULATI:  Riskianalüüsist –  

Terje: Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale                   

2 ptk § 5, lõike 4 alusel 

Lasteasutuse direktor teatab riskianalüüsi tulemustest personalile, hoolekogule ja lasteasutuse 

pidajale. Riskianalüüsi tulemustest lähtuvalt kavandatakse lasteasutuse kekkkonna 

parendamiseks vajalikud tingimused. Koostatakse tegevuskava. 

2018 – 2020 riskianalüüsi kohta hoolekogu liikmetel küsimusi ei ole. Terje kinnitab 

riskianalüüsi. 

OTSUSTATI: Võeti teadmiseks. 

 

 



ORU LASTEAED  MESIMUMM 

                   Oru küla           Telefon 60 79 124  

                  Kose vald                       e-post: mesimumm@kose.ee  

             Harjumaa 75103                      Koduleht: www.orula.ee 

 

3. KUULATI: Lastevanemate rahulolu uuring – Terje 

Uuringu peaks läbi viima märtsis. Et saaks võrrelda eelnevate aastatega, siis uuringut ei 

muudaks. 

OTSUSTATI – rahulolu uuring viiakse läbi 12.03. – 21.03. 

 

4.  KUULATI: Lasteaia järjekorra hetkeseis – Terje 

Kooli läheb 22 last, lasteaeda tulemas uuel õppeaastal 24 last 

Järgmisel õppeaastal eeldatavad rühmad: 

Mesilinnud – koolieelikud, 22 last 

Kärjeke – 5-6aastased lapsed, 18 last 

Õieke – 4-5aastased lapsed, 19 last 

Taruke – 3-4aastased lapsed, 21 last 

Summid – 2-3aastased lapsed, 13 (lapsi selles vanuses  15, üks laps 2019, üks küsimärgiga)  

Mummid –1,5-2aastased lapsed, 13- 15 (lapsi selles vanuses 18, kolm last 2019, kaks 

küsimärgiga) 

Sündinud või sündimas 1.okt 2017-30 sept. 2018 -  nimekirjas 4 last 

OTSUSTATI: Võeti teadmiseks. 

 

5. KUULATI:  E -lasteaias lapse puudumiste märkimisest Kärjekese rühmas – Jaanika 

Kärjekese rühma vanemad testisid lapse kohal käimise/puudumise märkimist e-lasteaia 

keskkonnas 2 kuud - detsember 2017 ja jaanuar 2018. Ei soovita jätkata, kuna nimetatud 

keskkond on suhteliselt algeline. Kõige suuremaks probleemiks see, et juba märgitud 

puudumist enam vanem ise muuta ei saa. Eelistatakse siiski rühmas paberil tabeli täitmist. 

Uue süsteemiga tabel rühmas – vaikimisi on laps kohal (märgistatud X-ga). 

Kas proovida e-lasteaeda ka mõnes teises rühmas? 

OTSUSTATI: Õieke ja Mesilinnud avaldasid soovi proovida (märts 2018). 

 

 

6. KUULATI: Jooksvad  küsimused, ettepanekud 

 Oru LA valvelasteaed juuli 2018 

 Keelekümbluse toetusrahad  metoodiline materjal – plakatid, õppekaardid erinevate 

teemadega 

 „Meie pere kala-aabits“  lasteaia viimasele rühmale – kingituseks – kalanduse 

teabekeskuse poolt 

 Dets. kallikarude joonistamine, meisterdamine – kõik rühmad 

 Mummides uus õpetaja Eveli 

OTSUSTATI: Võeti teadmiseks. 

 

 

 

 

 

Raili Ilves        Jaanika Jürmann 

 

                                                       

Koosoleku juhataja                                           Koosoleku  protokollija    

 


