Otepää Lasteaia hoolekogu protokoll 18.04.2017

Koosoleku algus: 17.30
Koosoleku lõpp: 19.20
Osalesid: M.Sallok, L.Lepik, U.Orussaar, V.Eljand-Kärp, M.Mändmets, E.Anton, K.Uibopuu, M.Müür,
K.Pikk
Puudusid: J.Moros, M.Raud
Kutsutud: M.Ilistom, K.Laul, L.Hõrak

Päevakord:
1)
2)
3)
4)
5)

Ülevaade Pähklikese maja renoveerimise protsessist, vallavanem Kalev Laul
Rühmade suurus 2017/18 õppeaastal
Jõulude tähistamine lasteaias (jõulupakid, toimumiskoht)
Veesüsteem
Jooksvad küsimused

Arutelu ja otsuses:
1) K.Laul annab ülevaate Pähklikese maja renoveerimise protsessist. Märtsis 2017 esitati KIKle toetuse taotlus Pähklikese maja renoveerimiseks kogumaksumusega 280 000 eurot.
Toetussumma eest planeeritakse soojustada väliseinad, vahetatakse välja katus, 1. korruse
põrand, küte- ja ventilatsioon. Omavahenditest tuleb teha vesi ja kanalisatsioon.
Rahastamisotsus tuleb hiljemalt juuni lõpuks.
Vahepeal on vald viinud läbi projekteerimishanke, kuhu ei laekunud ühtegi pakkumist.
Vallavalitsus otsustas tellida eskiisprojekti maksumusega 10000 eurot, mille valmimistähtaeg
on mai lõpus. Juuni lõpus (sõltumata rahastusotsusest, sest kui toetust ei saada, teostatakse
renoveerimistööd omavahenditest) kuulutatakse välja projekteerimis- ja ehitushange.
Planeeritav renoveerimistööde aeg on märts-oktoober 2018, siinkohal palub vallavalitsus abi
ideede leidmisel, kuhu paigutada Pähklikese maja lapsed ehitusperioodiks.
2) Rühmade suurused 2017/18 õppeaastal. Kuna ka järgmisel õppeaastal valitseb Otepää
Lasteaias kohtade nappus, teeb direktor ettepaneku suurendada lasteaia rühmade arvu
järgnevalt:

Krõll (sõimerühm) 14 + 2 ehk 16 last
Otike (järelsõim-liitrühm)18 + 2 ehk 20 last
Hoolekogu toetas nende rühmade suurendamist tingimusel, et vald leiab finantsvahendid,
et lasteaed saaks palgata juurde 2 õpetaja abi alates 1.september 2017.
Ülejäänud rühmade suurused otsustati lubada vastavalt direktori ettepanekule alljärgnevalt:
Pähklipureja 20 +2 ehk 22 last;
Lepatriinu 20 + 2 ehk 22 last;
Mesimumm 20 last;
Sajajalgne 20 + 2 ehk 22 last;
Kaisukarud 18 +2 ehk 20 last;
Marumürad 20 last;
Mürakarud 20 last.
Hoolekogu palub vallal võimaluse korral toetada ka Pipo mängumaa tegevust.
3) Jõulude tähistamine lasteaias (jõulupakid, toimumiskoht). V.Eljand-Kärp toob välja tema
lapse rühma lapsevanemaid häiriva mure, et lastele jõuludeks kingitavad kommipakid on
liiga suured ja ebatervislikud. Nende soovitus on leida vallal asenduseks mõni arendav
mänguasi ja mingi väiksemat sorti magus sinna juurde. Vallavanem lubas selle teema
edastada valla haridus-, kultuuri- ja spordispetsialistile, kes tegeleb laste jõulupakkide
tellimisega.
V-Eljand-Kärp märgib veel, et lasteaia jõulupidu on kaks aastat järjest toimunud õues, kus on
olnud külm ja lapsed peale pidu tihti haigestunud. Palutakse mõelda teiste lahenduste peale
nt. Kultuurikeskuses või Otepää Gümnaasiumi aulas. Direktor lubas, et järgmisel õppeaastal
toimub jõulupidu sisetingimustes.
4) Veesüsteem. V.Eljand-Kärp viitab puudusele, et sõimerühmas on komplitseeritud laste
pepude pesemine. Pole mugavat vanni ja duši kasutamise võimalust. Samuti hommikuti ei
tule lasteaias tükk aega sooja vett, et kasvõi käsi pesta. Direktor lubab sõimerühma
pepupesemiseks paremad tingimused luua, paigaldades sinna kõrgema äärega lastele ja
töötajatele mugavama duššialuse.
5) Jooksvad küsimused. E.Anton teeb ettepaneku, et teinekord kui president või mõni kõrgem
riigiametnik Otepääd külastab, tuleks kaasata ka lasteasutused, et lapsed saaksid võimaluse
kohtuda presidendiga (lasteaias, koolis või noortekeskuses).
Järgmine hoolekogu koosolek toimub suve lõpus- augustis, kus teiste teemade hulgas
palutakse vallavanemal anda ülevaade Pähklikese renoveerimisprojektist.
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