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1. Koosoleku juhataja tervitus ning sissejuhatus. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

 Raili Ilves- 

Juhatas sisse hoolekogu koosoleku ning tutvustas päevakorral olevaid teemasid. 

 

OTSUSTATI: 

Võeti teadmiseks 

 

2.  Oru Lasteaed "Mesimumm" sisehindamise aruande 2018-2021 kooskõlastamine 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Terje Ednaševsky- 

 2.1 Tutvustas sisehindamise aruande sisu ning pani kirja parandusettepanekud. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Raily Silluste- 

2.2 Mitmel pool on kirjas „lapsevanemad“. Uuris ja sai teada, et kui lapsi on mitu, siis 

kasutatakse „lastevanemad“. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Kadri Tiis- 

2.3 Kuidas käitutakse sisehindamise aruande tutvustamisega vallas? Teen ettepaneku 

tutvustada sisehindamise aruannet Kose vallavalitsuse istungil. 
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SÕNA VÕTTIS: 

Terje Ednaševsky- 

2.4 Kas on veel tähelepanekuid sisehindamise aruande osas? 

     Kes on nõus, et kooskõlastame 2018-2021 sisehindamise aruande ? 

 

OTSUSTATI: 

            2.1 Võeti teadmiseks. 

2.2 Vastas Terje Ednaševsky- peavad olema kirjutatud ühele dokumendile igale poole 

ühtemoodi, kontrollin üle. 

2.3 Vastas Terje Ednaševsky- Vallavalitsuse istungil sisehindamisaruande tutvustamine 

on väga hea mõte. 

Kõik hoolekogu liikmed ettepanekuga nõus. 

2.4 Kõik liikmed ühiselt nõus. Otsus vastu võetud. 

  

3.  Eeldatavad rühmade koosseisud uuel õppeaastal 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Terje Ednaševsky- 

3.1 Tutvustas eeldatavat rühmade koosseisu 2022-2023 õppeaastal. 

Mummid- (2-3-aastased lapsed) uuest õppeaastast muudatus- Mummide rühmal võimalus 

lastega koolini  minna. Mummide vanuserühma lapsi on nimekirjas hetkel 26 . 

Summid- (6-7-aastased lapsed) hetkel 17 last, sügiseks prognoositud 18 last. 

Kärjeke- (4-5-aastased lapsed) hetkel 17 last, sügiseks prognoositud 19 last. 

Taruke-(1,5-3-aastased) sügisel arvatavasti on tulemas liitrühm, kuna septembrist on selles 

vanuserühmas lasteaeda tulemas kolm last, novembrist 1 laps. Mummides aga on lapsi 

tulemas rohkem, kui rühma mahub, vanuseliselt nooremad saavad koha Tarukese rühmas. 

Mesilinnud- (5-6-aastased) hetkel 20 last, sügisel prognoositud 21 last. 

Õieke- (3-4-aastased) hetkel 17 last (kaks last jagavad ühte kohta), sügisel prognoositud 22 

last. 

Laste arvu suurendamine rühmades kooskõlastatakse hoolekogu liikmetega. 

 

ARUTELU 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Natalja Kolesova- 

3.2 1) Kui praegu on Kärjekeses 17 last, kas sügisel siis 19 last? 

2) Kas erivajadusega lapsele on plaan olemas? 

3) Kui rühmas on erivajadusega laps, siis kui palju võib lapsi rühmas olla? 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Kadri Tiis- 

3.3 Kas Ravila lasteaias ei ole erirühma? 

 

ARUTELU 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Raili Ilves- 

3.4 Kui hetkel on Tarukeses kirjas sügiseks 13 last ja üks neist on diagnoosiga, siis on 
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Tarukese rühmas kohad täis? 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Terje Ednaševsky- 

3.5 Lasteaias on mitmeid erivajadusega lapsi, kellel on väga eriline diagnoos. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Liina Sulbi- 

3.6 Kas Mummide rühmas on Õiekese rühma vanuseid lapsi? 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Natalja Kolesova- 

3.7 Kui palju lapsi võib seaduse järgi vastu võtta ühte rühma? 

 

OTSUSTATI: 

3.1 Võeti teadmiseks. 

3.2 Vastas Terje Ednaševsky- 1) Jah, sügiseks on prognoositud 19 last. 

                                           2) Jah, plaan on olemas. 

                                           3) Diagnoosiga laps vastab kolmele lapsele, kuna talle ei sobi suur 

rühm ja arvuliselt ei mahu, siis prognoositavalt läheb ta järgmisel õppeaastal liitrühma, kus on 

vähem lapsi ja koos tugiisikuga. 

3.3 Vastas Terje Ednaševsky- sellel konkreetsel lapsel on vaja logopeedilist 

tasandusrühma, mida Ravilas ei ole. 

3.4 Vastas Terje Ednaševsky- kõik järjekorras olevad lapsed ei tule kohe selle aasta 

sügisest korraga lasteaeda. Mõned tulevad järgneval aastal. 

3.5 Võeti teadmiseks. 

3.6 Vastas Terje Ednaševsky- jah on, nad liituvad Õiekese rühmaga septembris. Täpne 

laste arv rühmades selgub augusti lõpuks. 

3.7 Vastas Terje Ednaševsky- rühmade arvu saab suurendada hoolekogu nõusolekul. 

Sõimerühm 14 last +2 

Liitrühm 18 last +2 

Aiarühma 20 last +4 

 

4. Suvine töökorraldus 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Terje Ednaševsky- 

4.1 tutvustas suvist töökorraldust. Juulis on kõikides Kose valla lasteaedades 

kollektiivpuhkus. Olenevalt personali puhkuste ajast, on kindlasti avatud kolm rühma. Palun 

vanemaid teavitada, et nad märgiksid 16. maiks juuni ja augusti puudumised. Avatud on  need 

rühmad, kus on kohal rohkem lapsi. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Natalja Kolesova- 

4.2 Mul on meeles, et terve valla peale peab olema avatud vähemalt üks valvelasteaed. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Liina Sulbi- 

4.3 Millal muudatus tehti? 

 

ARUTELU 
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SÕNA VÕTTIS: 

Terje Ednaševsky- 

4.4 Tutvustas suve jooksul planeeritavaid tegevusi ja remonditöid. 

1) Köögi renoveerimine on plaanitud, aga täpset aega veel ei oska öelda. Võib 

lükkuda ka  sügisesse, aga siis arvatavasti saame kasutada kooli sööklat või otsida 

toitlustamiseks ajutiselt erinevaid võimalusi. 

2) Oru külas on alustatud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise töödega, ehitaja on 

plaaninud torustike ehituse kooli ja lasteaia ümbruses mai keskpaigast juulini. Nende tööde 

käigus ehitatakse sadeveekanalisatsioon lasteaia territooriumil. 

3) Aiapaviljoni ehitamine on planeeritud  mais. 

4) Saadud katuserahade eest on plaanis soetada mõlemale poole õuealale erinevaid 

mänguvahendeid, kindlasti õuekiiged. Tänu lastevanematele on nüüd kõikides rühmades 

olemas „mudaköögid“. 

5) Tarukese ja Õiekese rühmades on plaanis teha sanitaarremonti vastavalt vajadusele. 

6) „Teeme ära“ talgupäeva raames, 6. mail kell 9.00-12.00, toimub lasteaias „Lilleniidu 

rajamine“. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Natalja Kolesova- 

4.5 köögi renoveerimine toimub ikka sellel aastal? 

4.6 Kas aiapaviljoni paigaldamise jaoks korraldati ka konkurss? 

4.7 Kas lilleniidu jaoks on koht olemas? 

 

OTSUSTATI: 

4.1 Võeti teadmiseks. 

4.2 Vastas Terje Ednaševsky- vahepeal on seadust muudetud. 

Vastas Kadri Tiis- kui ikkagi on vaja juulis kohta, siis vald kompenseerib. Vald lähtub lasteaia 

hoolekogu otsusest ning vajaduspõhisusest. Kose vallas tuntakse puudust lastekeskusest ja 

eralastehoiust. 

4.3 Vastas Kadri Tiis- viimane muudatus toimus selle aasta veebruaris. 

4.4 Võeti teadmiseks. 

4.5 Vastas Terje Ednaševsky- plaanitud on sellel aastal. Loodame, et kõik läheb 

plaanipäraselt 

Vastas Kadri Tiis- vallalt on saadud „roheline tuli“ köögi renoveerimiseks. 

4.6 Vastas Terje Ednaševsky- ja, projekt ja ehitaja on olemas. Teostab kohalik firma. 

4.7 Vastas Terje Ednaševsky- ja, koht on olemas. Peenar rajatakse peenrakasti juurde, 

mis asub köögipoolses otsas. 

             

5. Küsimused, ettepanekud 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Terje Ednaševsky- 

5.1 Laste turvalisuse huvides on, et lapsed ei avaks lasteaia väravaid. Lisaks on vaja 

vanematele tähelepanu juhtida, et nad ei lubaks aiast välja võõrast last. 

5.2 Oru lasteaias on hetkel olemas üks tugiisik. Lisaks on vaja veel ühte, kuna eelmine läheb 

lapsehoolduspuhkusele. Üks pedagoogilise kõrgharidusega ukrainlanna soovis tulla tööle 

tugiisikuks, aga lõpuks ikkagi loobus. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Kadri Tiis 

5.3 Kose valla lasteaiad lähevad üle Arno tarkvarassüsteemile, siis on kõik ühes kohas: laste 

järjekorrad, huvitegevused jm.  Juhtimine hakkab toimuma vallast, kus selle jaoks on olemas 
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oma inimene, kes sellega igapäevaselt tegeleb. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Raili Ilves- 

5.4 Juhin tähelepanu, et lasteaia õuealal oli jäänud lõuna paiku elektrisaag pikendusjuhtmega 

pistikupesasse. Sellel hetkel olid lapsed juba toas. 

5.5 Minuni jõudis info, et logopeed tegutseb gruppides. Kas individuaalselt tegevusi lapsega 

läbi ei viida? 

 

 

 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Natalja Kolesova- 

5.6 Kuna Kose valla lasteaedades on kollektiivpuhkused ja ma leian lapsele teises lasteaias 

koha, siis kas ma pean esitama selle kohta kviitungi valda hüvitise saamiseks? 

5.7 Kas mõtekam poleks Kose vallal ise üks moodullasteaed välja osta? 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Piret Känd- 

5.8 Kas plaanis on teha juurde tasandusrühmasid ning palgata vastavaid spetsialiste lähtuvalt 

vajadusest? 

 

ARUTELU 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Riin Arras- 

5.9 Kui pikalt peab ette märkima Eliisis lapse kohalkäimise ja kas on võimalik suve jooksul 

ka muudatusi teha? 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Natalja Kolesova- 

5.10 Eliisi süsteemis on tehtud väga head muudatused. Lapsevanemal on lihtsam jälgida. Saab 

lisada ka kellaajaliselt, millal laps lasteaias viibib. 

 

ARUTELU 

 

OTSUSTATI: 

 

5.1-5.2 Võeti teadmiseks. 

5.3 Vastas Terje Ednaševsky- teisipäeval, 10. mail on Kose vallal sellel teemal koosolek. 

      Võeti teadmiseks. 

5.4 Vastas Terje Ednaševsky- annan asjaosalistele info edasi. 

5.5 Vastas Terje Ednaševsky- logopeed tegeleb nii gruppides kui ka individuaalselt. Korraga 

võetakse need lapsed, kellel on sama probleem. Osad lapsed ei olegi nõus üksi harjutusi 

tegema, aga koos kaaslasega on julgemad. 

5.6 Vastas Kadri Tiis- lapsevanem kirjutab valda avalduse ning vald kompenseerib kuni 450 

eurot kuus lapse kohta. Lapsevanema kanda jääb toiduraha ja summa kohatasu eest, mida 

maksab Oru lasteaias. Sama kehtib ka siis, kui lasteaedades ei ole kohti ja laps on järjekorras 

ootel. Plaanis on ehitada Kosele uus lasteaed ning teha Kose- Uuemõisa lasteaiale laiendus. 

Hetkel on Kosel ja Kose -Uuemõisas kasutusel moodullasteaiad aga need on väga kulukad: 

eelnevalt oli summa 5000 eurot kuus aga nüüd küsitakse juba 11000 eurot kuus renti. 
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5.7 Vastas Kadri Tiis- Kose vallal on küll olnud soov osta moodullasteaed aga 

need, kes sellega tegelevad, keelduvad müügist. Tulusam on välja rentida kui 

müüa. Kohtade puudus on ka Kose valda saabunud Ukraina perede lastel. Neile 

kehtivad samad reeglid, mis kohalikel. 

5.8 Vastas Kadri Tiis- lasteaed peab hindama vajadust ning uue eelarve koostamisel on 

võimalus ettepanekuid teha. Kui on vajadus tugiisikule, siis kindlasti leiame vahendid aga 

poole aasta pealt on seda keeruline korraldada. Püüame luua ka Kose valda tugikeskuse, kus 

on tegutsemas vastavad spetsialistid ning nad hakkavad liikuma asutuste vahel 

vajaduspõhiselt. 

Vastas Liina Sulbi- parem on juba tugiisik eelnevalt eelarvesse lisada, kuna vajadus tekib 

kindlasti. 

Vastas Kadri Tiis- uue alushariduse seaduse järgi, mis peaks sügisest kehtima hakkama,  on ka 

sotsiaalpedagoog lasteaedades kohustuslik. 

 

5.9 Vastas Terje Ednaševsky- mida varem saab lapse kohalkäimine Eliisi etteteatatud, seda 

parem. Suvel soovitame vähemalt nädal aega puudumised ette teatada. 

Vastas Liina Sulbi- suve jooksul saab kohalkäimist muuta. 

5.10 Võeti teadmiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                      /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Raili Ilves                                                                                  Marju Tamm 
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