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P Ä E V A K O R D: 

1. Suvine kollektiivpuhkus 

2. Muud küsimused.  

 

 

1. Päevakorrapunkt 

Oru lasteaia ja valla teiste lasteaedade õpetajad on esitanud Kose vallavalitsusele avalduse, et 

nende kalendriaasta puhkusepäevade arvu tõstetaks 56 päevale (hetkel 42) nagu on see kooli 

õpetajatel.  

Vallast saadi vastus, et soovitatavalt sel, 2020. aastal see veel ei jõustuks (otsus seotud 

lasteaedade töökorralduse ja eelarvetega). Oluline on vallas läbi arutada valvelasteaia 

korraldus, sest kõik lasteaiad korraga suvel ei saa olla kollektiivpuhkusel (terve juuli). 

Lasteaed on piirkonna elanikke teeniv asutus ning seepärast vajalik elanikkonna vajadusi 

arvestada.  

 

Oru lasteaed on olnud valvelasteaed 2016 ja 2018. a. 

Kose-Uuemõisa ja Ardu hoolekogud otsustasid, et 2020. a juulis ollakse kollektiivpuhkusel.  

 

Oru lasteaed on valvelasteaiana populaarne, sest jääb kaugemal asuvate inimeste trajektoorile, 

kui nood lähevad linna tööle. Lapsi on mugav Orusse tuua.  

 

2020. aasta suvel on tõenäosus, et Oru lasteaias läheb üks rühm remonti. Selle on heaks 

kiitnud majandukomisjon ning on läbinud vallas esimese eelarve lugemise. Seepärast oleks 

hea, kui 2020. a suvel lapsi majas poleks.  

 

 

Ettepanek  

 Jagada 56 puhkepäeva aasta peale laiali. Töötajad võiksid pikemat puhkust kasutada 

ka talvistel perioodidel. Rääkida teiste valla lasteaedadega, kas vajadusel ja soovi 

korral oleks nende töötajad nõus pakkuma asendusi.  

 Suve perioodil on vallas 2 valvelasteaeda. Alguse poole üks ja lõpupoole teine.  

 Valda esitada küsimus, kuidas planeeritakse, et  tagada lastele suvine lasteaiakoht, kui 

kõik lasteaiad otsustaksid hakata olema juulis kollektiivpuhkusel.  
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Otsustati 

Hoolekogu otsustas, et 2020. a on Oru lasteaia töötajad kollektiivpuhkusel terve juuli. Lõpliku 

otsuse kinnitab veel Kose Vallavalitsus. Otsuse tegi määravaks eeldus, et lasteaias tuleb suure 

tõenäosusega ühe rühma rekonstrueerimine.  

Edaspidi võiksid suvisel puhkuseperioodil (1.-31. juuli) Kose valla lasteaiad töötada 

kordamööda valvelasteaiana. 

 

Lisaks saavad õpetajad puhkepäevi juurde alljärgnevalt:  

 2021. a – 49 päeva; 

 2022. a ja edaspidi  võiks olla– 56 päeva.  

 

 

2. Päevakorrapunkt 

Direktor, Terje Ednaševsky tutvustas möödunud perioodil tehtud töid ja edasisi plaane: 

 Lasteaia õueala sai juurde LED-valgusteid. Pimedal ajal parem õues viibida.  

 Detsembris saadi projektirahastust keelekümblusvahendite soetamiseks. Osteti 

õppevahendeid, mis toetavad keele arengut. Lasteaias on mitmeid lapsi, kelle kodune 

keel ei ole eesti keel.  

 15. jaanuaril – Avatud uste päev. Eelnevalt vaja rühma teada anda, kes soovivad 

toitlustust.  

 20. jaanuaril – silmamonitooruuring (10eur.). Alates 4 aastaste laste silmi tuleb uurima 

optometrist. Vanemad saavad tõendi. Uuring maksab 10 eur. Kord aastas on soovitatav 

lastel silmi kontrollida.  

 Hetkel on käimas konkurss ühe õpetaja ametikohale, kuna tal puudub vastav 

kvalifikatsioon, et sõlmida pikaajalist töölepingut. Lepingu uuendamiseks vaja 

korraldada avalik konkurss koha täitmiseks.  

 Ühispilt pildistamisel. Kas on vajalik? See võtab aega umbes 30 min, et kõik lapsed 

pildile saada. Lasteaed uurib Saarefoto OÜ-lt palju pilte telliti. Nii saab nõudluse 

teada.  

 Lasteaia kodukord vaja uuendada. 27.01 on parandusettepanekute esitamise tähtaeg. 

Kõik parandused saata lasteaia emailile või rühma hoolekogu esindajale.  

 Valla haridusasutustel on hetkel väljatöötamisel ühtne isikuandmete töötlemise kord. 

Uus nõusoleku küsimise vorm isikuandmete töötlemise kohta tuleb kasutusele uuest 

õppeaastast. Nõusolekuvormi peaks saama täita ELIISIs. 

 Rühma lapsevanematele meeldetuletus:  

o Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Õpetajad tulevad varem kohale, et valmistada 

päev ette ning tuulutada ruume. See ei ole aeg (nt 6.50), mil lapsi juba 

lasteaeda tuua. Lastele peaks järgi jõudma hiljemalt 18.45.  

o Laps peab jõudma lasteaeda õppetegevuse alguse ajaks, kl 9.00.  

Lapsed, kes söövad hommikust lasteaias peavad olema kohal hiljemalt 8.30, 

sest siis tehakse hommikutervituse ring.  

Lapsed, kes ei söö lasteaias tuua kella 9.00-ks. Hilisem kohale jõudmine segab 

juba käivat õppetööd nii õpetajal ja kõikidel lastel (tähelepanu hajub õppetööst 

eemale ning õpetaja peab uuesti saavutama laste keskendumise 

õppetegevusele).  
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o Värava sulgemine – lasteaia alale sisenedes ja väljudes enda järelt värav 

sulgeda. Kooli poolne väike värav kindlasti üleval ääres oleva riiviga 

lukustada. Lapsed on kärmed seda väravat avama, kui see pole riivis.  

o Kellel on soovitusi kodukorra muutmiseks, siis need saata hiljemalt 27.01-ks.  

 Toidumenüü panna Eliis keskkonda 

 Kas kevadel kasvatada taimi ja teha taimelaat/kevadlaat – läheb pedakoogilisse 

nõukogusse arutlusse.  

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                          /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Raili Ilves                                                                     Elinor Toming 

Koosoleku juhataja                                                    Koosoleku protokollija 

 

 

 

 

 

 


