OTEPÄÄ LASTEAED

Hoolekogu koosolek

10. oktoober 2017.a.

PROTOKOLL

Koosoleku algus: kell 18.00
Koosoleku lõpp: kell 19.35
Osalesid: K. Vaks, J. Moros, R. Rõivas, V. Iir, M. Raud, U. Orussaar, L. Toom, P. Pärn
Puudusid: M. Müür, V. Eljand-Kärp
Kutsutud: M. Ilistom
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.

Hoolekogu esimehe valimine
Hoolekogu aseesimehe valimine
Tööplaani arutelu
Jooksvad küsimused

KUULATI:
1. Lasteaia direktor tegi ettepaneku hoolekogu esimeheks valida Mürakarude rühma esindaja
R. Rõivase.
Otsustati: R. Rõivas valiti hoolekogu esimeheks (poolt 8, vastu 0, erapooletuid 0).
2. Lasteaia direktor pakkus hoolekogu aseesimeheks mitmeid kandidaate.
Otsustati: Lepatriinu rühma esindaja M. Raud valiti hoolekogu aseesimeheks (poolt 8,
vastu 0, erapooletuid 0).
3. Hoolekogu tööplaani osas ütles lasteaia direktor, et hoolekogu ette jõuab peatselt viimase
kolme õppeaasta sisehindamisaruanne, mis vajab kooskõlastust ja lasteaiapoolne taotlus
tõsta toidupäeva maksumust alates 1.jaanuarist 2018.a. Päevamaksumuse täpsustamiseks
koostab majandusjuhataja proovimenüüd ja uued kalkulatsioonid.
4. Jooksvad küsimused
4.1.Toitlustamine
Hetkel pole päevakorras olnud lasteaia köökide ühendamine või kaotamine.
Erinevaid ettepanekuid menüü ja üldse toitlustamise osas arvestatakse võimaluste piires.
4.2. Pähklikese maja renoveerimine
Lasteaia direktor nentis, et Pähklikese maja tehnosüsteemid on oma aja äraelanud,
sellepärast on kindlasti vaja alustada renoveerimist 2018.a. kevadel.
Otsustati: vajadusel avaldab hoolekogu vallavõimule survet, et CO² rahad ei läheks kaotsi
ja renoveerimine toimuks.
4.3. 2018.a eelarve
R. Rõivas ütles, et lasteaia 2016 ja 2017 a eelarvetes vähendati majanduskulusid (küll
lisati immateriaalsetesse kuludesse vastavalt 59000 eur ja 50000 eur) kuid vanad hooned
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vajavad suuremaid ülalpidamiskulusid. Vajalik oleks majanduskulude tõstmine 2015.a.
tasemele. Kui 2018.a. eelarveprojektis see nõudmine ei kajastu, siis leida võimaluse surve
avaldamiseseks.
Otsustati: Nõuda lasteaia majanduskulude tõstmist 2015.a. tasemele.
4.4. Lasteaedade teeninduspiirkonnad suurvallas
Lasteaia direktor vastas, et peale valimisi jätkatakse tegevust Otepää vallas kehtestatud
kordadest lähtudes, seega lapsed jagunevad valla piires ja neile võib kohta pakkuda ka
elukohast kaugemas lasteaias. 2018.a. vaadatakse kõik korrad kindlasti läbi ja kinnitatakse
uued.
4.5.Ringitegevused
M. Ilistom ütles, et osalejate vähesuse tõttu ei toimu sel õppeaastal kunstiringi ja inglise
keele ringitegevused. Lisandunud on robootikaring Pähklikese majas, joogatrenn ja
judotrenn. R. Rõivas tundis huvi, mis põhimõtetel jaotab vallavalitsus riigilt saadud toetust
huvitegevustele.
Otsustati: direktor teeb vastavasisulise järelpärimise valla haridus- ja kultuurinõunikule ja
edastab info hoolekogule.
4.6. Arutelud õpetajate palgateemadel ja vallas kasutatava bussi hinna üle.

Koosoleku juhataja : R. Rõivas

Protokollija: P. Pärn

