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Harjumaa, Kose vald, Oru       28.01.2019  nr 1-10/3 
 
 
 
 
Algus kell 17:00, lõpp 18:16 
 
Juhatas  Raili Ilves 
Protokollis Elinor Toming 
Võtsid osa Lisa 1 (osalejate nimekiri) 
Puudusid Jaanika Jürmann, Margit Repson (esitas ettepaneku arengukava kohta kirjalikult) 
 
 
PÄEVAKORD: 

1. Oru Lasteaia arengukava 2019-2023 kooskõlastamine 

2. Lasteaia 2018. aasta oluliste tegevuste kokkuvõte 

3. Õppeaasta 2018/2019 teise poolaasta üritused 

4. Lasteaia järjekorra hetkeseis 

5. Suvine töökorraldus  

6. Ettepanekud, jooksvad küsimused  

 

 

1. Päevakorrapunkt 

Lasteaia direktor Terje Ednaševsky rääkis, kuidas uues arengukavas erinevaid punkte koostati ning mida 

arvesse võeti. Suuresti saadi sisendit ka sügisel 2018 tehtud SWOT analüüsist, mis viidi läbi nii 

lapsevanemate kui ka töötajate seas. Lasteaia missioon, visioon ja väärtused sai paika pandud koostöös 

lasteaia personaliga.  

Kõik hoolekogu liikmed olid eelnevat tutvunud lasteaia uue arengukavaga. 

Ettepanek: SWOT analüüsi Lisa 1-s parandada poolik lause. 

 

 

Otsustati 

Hoolekogu kinnitas arengukava heaks ja edasi edastamiseks Kose valla Hariduskomisjoni (19. veebruar 

2019), kus arengukava vajadusel täiendatakse või võetakse vastu ning saadetakse edasi valla 

volikoguistungil kinnitamiseks.  

 

2. Päevakorrapunkt 

Direktor Terje Ednaševsky tutvustas möödunul aastal tehtut:  

 EV100 raames istutati 105 elupuud. Lasteaia rahade eest soetati elupuud ja kevadise aktiivse 

perepäeva raames said lapsed koos vanematega need istutatud.  

 Lipuväljaku ja kõnniteede uuendamine. Kõige suurem väljaminek. Nüüd on turvalisem ja 

kenam olemine lasteaias.  

 Lisati ühele poole lasteaeda mänguväljak. Sinna osteti ka pesakiik ja ussikujulised pingid, mis 

paigaldatakse kevadel.  

 Igas rühmas on uus riiete kuivatuskapp.  

 Mesilindude rühmas – uuendatud WC-s lisaks koristuskapid. Viimased ka Summides ja 

Mummides.  

 Personali WC vajab veel viimistlust ja siis on valmis.  
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 Köök – Kose valla arengukava tegevuskavas on sees. On soetatud uut köögitehnikat – uus 

kombiahi; uus suurem universaalajam; uus sügavkülmkapp (600l); Oru koolist vähe 

kasutatuna saadud kuppel nõudepesumasin; suurem kaheuksega külmkapp; neljal rühmal 

pandud uued pimendavad rulood; Mummidele uued kapid rühma; laevalgustid kahes rühmas ja 

fuajees uued.  

 24 paari suuski sai ostetud  hoolekogu korraldatud heategevusürituse osas. Suuski saavad 

soovi korral kasutada kõik lasteaia rühmad, kus lapsed on valmis suuski jalga panema ning 

proovima.  

 Soetati Bee-bot haridusrobotid – lapsed on väga huvitatud ja meeldib väga.  

 Huvitegevus: 

o Lauluring – kokku 18 last 

o Judo – 13 last 

o Jooga – 39 last  

 Pedagoogilises nõukogus arutelu, et mõned lapsevanemad on tulnud lastele järgi ja on siis 

telefonis. Lapsevanemad ei suhtle õpetajatega. Õue perioodil kindlasti öelda õpetajatele, et 

laps läheb koju. Iga rühma ukse peale läheb teade, et mobiili pigem rühmas mitte kasutada. 

 Remonditööline ja aednik on 0.5 koormaga tööl. Rõdupealsetele koguneb on tihti lund ja jääd. 

Soovitus liiva või soola panna.    

 

Otsustati 

1. Info tehtu kohta hoolekogu liikmete poolt vastu võetud.  

2. Soovitused libeduse vältimiseks rühmade terrassidel kasutada liiva või väheses koguses soola.  

 

 

 

3. Päevakorrapunkt 

 

 Veebruar   

o 5.02 Sea aasta algus  

o 14.02 sõbrapäev 

o 19.02 Vabariigi aastapäeva aktus – pedagoogilises nõukogus arutatud. Veebruaris 103 

last nimekirjas. Iga laps koos lapsevanemaga teeb ilusa foto oma kodukohast. Saata 

rühmaemailile hiljemalt 8.02. Rühmadesse edastavad hoolekogu esindajad info.  

o 27.02 – personali õppekäik  Kohila lasteaeda „Sipsik“. Seal on 2 õppesuunda - 

robootika ja tervise-edendus.  Eesmärk on vaadata, kuidas nendel on käima läinud 

robootika suund ja uurida, mis oleks järgmised seadmed, mida soetada võiks ja 

kogemuste vahendamine tervise-edenduses osas. 

Kui on vaja lapsevanemate abi laste vaatamisel lõunasel puhketunnil, siis õpetajad 

pöörduvad lapsevanemate poole. 

 

 Märts  

o 5.03 – hobuse saanisõit lasteaialastele.  

o 6.03 – „Lapsed Kuul“ projektis osalemine. Mesilinnud ja Kärjekese lapsed saavad 

minna. Lasteaia poolt suurem buss tellitud.  

o Summide ja Kärjekese rühmad teevad teatrikuu etenduse.  
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o 14.03 – emakeele päev. Sellega seoses 13.03 algusega kell 10:00 Oru Külakeskuses 

üritus „Kaunis emakeel luules ja laulus“. Kõigil lastel võimalik harjutada 

esinemisoskust ja saada julgust juurde. Lauluga esinevad Oru laululapsest osavõtjad. 

Kes lauluga ei esine, on võimalus luuletust lugeda, anekdooti lugeda vms. Luuletus 

võiks olla Eesti autori kirjutatud. Soovist esineda ja loetava luuletuse/loo autor ja 

pealkiri anda teada rühma õpetajale. Valiku teevad lapsevanem ja laps ise. Üritus on 

avatud kõigile (ka lastevanematele) kuulamiseks.  

o 22.03 – Oru külakeskuses üritus Oru laululaps. 

 

 Aprill 

o 1.04 aprillinalja ja üllatus päev. Personalile ja lastele erinevad üllatused plaanis.   

o 10.04  Avatud uste päev lasteaias – kõigil lastevanematel võimalus pikemalt aega veeta 

lasteaias. Kas päeval osaleda õppetegevuses, lõunale jääda (vajalik eelnev teatamine 

rühma) või õhtupoole pikemalt rühmas olla ning tegevusi jälgida.  

o 13.04 „Kose laululaps“  

o 15.04-18.04 Tervise nädala raames 

 17.04 Spordipäev koos lapsevanematega. Algus kellaaeg õhtupoolsel ajal. 

Hetkel see veel paigas ei ole, aga selgub märtsis toimuvas pedagoogilises 

nõukogus.  

o 30.04 – Volbripäev. Mõte - võimalus lastel tulla kostümeerituna lasteaeda. Täpne 

päeva ülesehitus selgub ürituse lähenedes.  

 

 Mai 

o 8.05 Kontsert-kohvik emadele õhtupoolsel ajal. Täpne programm selgub ürituse 

lähenedes.  

o Spordipäevad, KIK õppekäigud, matkad,  ranitsapidu 

o 29.05 – traditsiooniline piknik Männiarus 

o 31.05 – lõpupidu lasteaias  

 

 Juuni 

o 14.06 - Personali suvine õppereis. Sellel päeval on avatud üks rühm. Reisiprogramm: 

Keila-Joa loss, Arvo Pärdi keskus ja ühe piirkonna lasteaia külastus. Hoolekogu on 

selle otsusega nõus.  

 

 

Otsustati 

 Vabariigi aastapäeva tähistamiseks - iga laps koos lapsevanemaga teeb ilusa foto oma 

kodukohast ja saadab selle rühmaemailile hiljemalt 8.02.  

 27.02 õpetajate õppekäigu ajaks (lõunaune aeg) organiseerida vajadusel igasse rühma üks 

lapsevanem, et Kohilasse minekust saaks osa võimalikult palju õpetajaid.  

 14.06 saavad lasteaia töötajad minna suvisele õppereisile. Sellel päeval palutakse lapsi 

võimalusel lasteaeda mitte tuua. Avatud üks rühm. 

 



ORU LASTEAED MESIMUMM 

 

 

 

 

 

 

4. Päevakorrapunkt 

Lasteaia juhataja tutvustas hetkeolukorda erinevates rühmades. Novembris, detsembris ja jaanuaris on 

tulnud palju avaldusi juurde ja sõimerühmade komplekteerimine järgneval paaril aastal võib osutuda 

keeruliseks. Rühmade nimekirjad on koostatud vastavalt arvestades laste koolimineku aastakäikusid.  

 2-3aastased lapsed– hetkel nimekirjas koos uute avaldustega 15 last.  

 1,5-2aastased lapsed – nimekirjas koos uute avaldustega 24 last (sõimerühmas võib olla 14+2 

last).  

 Uueks õppeaastaks (sügis 2019) avaldusi nooremasse sõimerühma tänase seisuga 12.  

  

Otsustati 

Info võeti teatavaks ja arutati erinevaid lahendusi, kuidas oleks parim lapsi rühmadesse jaotada nii, et neid 

peaks võimalikult vähe edasi-tagasi liigutama ja ei tekiks rühmades ka ülerahvastatust. Vajadusel tuleb 

komplekteerida liitrühmad perioodiks, kui lapsed sõimeeast välja kasvavad ning siis saab tava aiarühma 

suurused rühmad teha.  

 

 

5. Päevakorrapunkt  

Suvel on Oru lasteaed (1.07-31.07) kollektiivpuhkusel. Kokkulepe on sisuliselt tehtud Kose lasteaia 

Habaja majaga, kuhu saab taotluse esitada, et laps sel perioodil sealses lasteaias käiks. Sellel ajal 

suvepuhkusel oleva lapse eest ei pea kohatasu maksma. Kollektiivpuhkuse kohta saadetakse Kose 

Vallavalitsuse poolt ametlik korraldus. 

 

6. Päevakorrapunkt  

Jooksvad ettepanekud räägiti lahti erinevate eelolevate päevakorrapunktide juures.  

 

Hoolekogu liikmetele näidati uusi kööki soetatud seadmeid.  

 

 

 

 

                                  /allkiri/                                   /allkiri/ 
 

 
 
 
 

 
 
 

Raili Ilves 

  
 
 

Elinor Toming 

 Hoolekogu 

esinaine 

 Protokollija 

 

 

   


