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1. Tervitus

SÕNA VÕTTIS:
Raili Ilves -
Juhatas sisse hoolekogu koosoleku ning tutvustas päevakorras olevaid teemasid.

OTSUSTATI:
Võeti teadmiseks

2. Suvine kollektiivpuhkus

SÕNA VÕTTIS
Terje Ednaševsky -
2.1 Tutvustas rühmades läbiviidud küsitluse tulemusi. 6 rühmas läbiviidud küsitluses vajas juulis
lasteaiakohta 6 last.
2.2 Tutvustas töölepingu järgi määratud puhkuseid.
Õpetajal puhkus 49 kalendripäeva.
Õpetaja abidel 35 kalendripäeva.
Töötajate lepingujärgse puhkuse tagamiseks peaks lasteaia kollektiivpuhkus kestma vähemalt 3 
nädalat. 
2.3 Tutvustas hoolekogu liikmetele Kose valla poolt pakutavat võimalust kasutada eralastehoiu
teenust, millest vald kompenseerib arve alusel summa, mis ületab kohatasu.
Terje Ednaševsky andis sõna teistele hoolekogu liikmetele kollektiiv puhkuse osas arvamuste
avaldamiseks.
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ARUTELU

OTSUSTATI
2.1 – 2.3 Võeti teadmiseks.

Lähtuvalt küsitluste tulemustest ning sellest, et ka need vanemad, kelle laps juulis lasteaia kohta ei
vaja, peaksid maksma kohatasu juhul kui lasteaed on avatud, otsustati, et Oru Lasteaed
„Mesimumm” on juulis 28 päeva kollektiivpuhkusel.

3. Uue arengukava 2024-2028 koostamine

SÕNA VÕTTIS
Terje Ednaševsky -
3.1 Tutvustas arengukava koostamise põhimõtteid. Oma ettepanekud selle koostamisel esitavad nii
hoolekogu, õpetajad, õpetaja abid kui ka lapsevanemad. Alustame lasteaia hetkeolukorra 
hindamisega  - SWOT analüüsiga. Õppejuht teeb Drive SWOT-analüüsi dokumendi, kuhu saavad 
vanemad oma vastused lisada.
3.2 Hoolekogu esindajad  koostasid SWOT analüüsi.

ARUTELU

OTSUSTATI
3.1 – 3.2 Võeti teadmiseks. SWOT analüüsi saavad lapsevanemad arvamusi esitada Drives 12nda 
veebruarini. Analüüsi lingi saadavad hoolekogu esindajad oma rühma lapsevanematele.

4. Küsimused, ettepanekud

SÕNA VÕTTIS
Terje Ednaševsky -
4.1 Tänab kõiki lapsevanemaid, kes olid nii vastutulelikud ning võimaldasid kogu personalil
osaleda jõulupeol. Jõulupeol osalesid peaaegu kõik töötajad. Sealt puudus ainult paar töötajat 
haigestumise tõttu.
4.2 Tänab kõiki, kes aitasid kaasa lõkkepeo toimumisele ning tõid ka kuuski. Üritus õnnestus hästi.
Edaspidi on ka plaanis antud üritust läbi viia ning kaasata ka  sellesse kogukonda.
4.3 Silmakontroll lasteaias toimub 9. veebruaril. Koolieelikutel on kohustuslik enne kooli minekud
silmakontrollis käia.
4.4 22. veebruaril toimub Vabariigi aastapäeva paraad ja pidulik aktus saalis. Paraadijuhiks on
lapsevanem Mesilindude rühmast ja võimalusel osalevad paraadil ka Kose huvikooli puhkpilli 
eriala lapsed, kuid see on veel täpsustamisel.
4.5 Tõi välja murekoha, milleks on laste märkimine. Hommikuti märgitakse lapsi puuduma vahetult
enne kella 7:30, mille tõttu läheb palju toitu raisku. Lisaks on vallas arutlusel toiduraha tõus alates
septembrist, kui vallas jätkuvalt toidurahad puudujäägis. Lisaks on personali haigestumise korral
keeruline asendusi planeerida, kui õhtul ja hommikul on laste arvus suured erinevused. Teeb
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ettepaneku muuta teavitamise kellaaega eelmise päeva kella 16:00 erandiga, et kui
laps haigestub, siis tuleb õpetajale Eliisi kiri saata hommikul kella 7:30ks. Sellisel
juhul tehakse erand, eeldades, et haige laps on kodus rohkem kui  ühe päeva.

4.6 Ettepanek 30. juunil avatuna hoida ainult 1 rühm seoses personali õppereisiga.

ARUTELU

OTSUSTATI
4.1 – 4.4 Võeti teadmiseks.
4.5 Hoolekogu ettepanekul muutub puudumiste märkimine alates 1.02.23 eelmise päeva õhtuks
kella 18:00.
4.6 Kõik hoolekogu liikmed olid nõus.
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