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PÄEVAKORD:
1. Sisehindamise aruande 2015-2017.a. kooskõlastamine
2. Pähklikese maja renoveerimine
3. Jooksvad küsimused
KUULATI:
1. Lasteaia sisehindamise aruannet tutvustas lühidalt õppealajuhataja M. Kase. Küsimusi esitati
alljärgnevate teemade kohta:
1.1. R. Rõivas esitas küsimuse kaebuste lahendamise käigu koht. M. Kase ütles, et kaebuste
lahendamise kord on väljatöötamisel. Kõik kaebused registreeritakse õppealajuhataja poolt. Hetkel
arvestatakse ka suulisi kaebusi ja ettepanekuid, uue korra rakendumisel arvestatakse ja
registreeritakse kirjalikud kaebused ja ettepanekud. M. Ilistom ütles, et kõige keerulisem on
kaebuste lõpetamise kokkulepete sõlmimine. R. Rõivas tegi ettepaneku, et kaebuse võib esitada ka
hoolekogule, juhul kui lasteaia juhtkond ei pea kaebust õigustatuks ja hoolekogu võiks kaasata ka
kaebuste lõpetamisel, kui vaidlevad pooled ei jõua kokkuleppele. Samuti peab kaebuse menetluse
kajastama seadusandlust ja probleemi lahendamise käiku, ning tulemusi.
1.2. Milline on pedagoogide tunnustussüsteem?
M. Kase vastas, et korra aastas valitakse töötajate poolt mõlemas majas aasta töötaja. Silma
paistnud pedagoogid esitatakse aasta õpetaja nominentideks nii vabariiklikult kui valla tasandil.
Tunnustusega kaasneb rahaline preemia. Motiveeriv on ka tegevuste ja ühisürituste vaatlused ning
tagasiside andmine, ühisürituste korraldamine ja majade ning töötajate tähtpäevade
meelespidamine. Vallavalitse poolt korraldatakse igal õppeaastal pedagoogidele väljasõit tänuks
nende panuse eest. Statistilisel on töötajate motivatsioon aasta aastalt tõusnud.
1.3. Koolitusraha
M. Ilistom ütles, et kuni käesoleva aastani oli koolitusrahasid umbes 1000 eur aastas. Vallavalitsus
eraldas 400 eur seadusega ettenähtud koolituste läbimiseks (hügieenikoolitused, esmaabi,
töökeskkonnavoliniku koolitus jms), maakonnast eraldati 600 eur õppetegevusega seotud
koolituste läbiviimiseks. Lisaks kasutatakse tasuta koolitusi ja kogemuste jagamist pedagoogide
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vahel oma majades ja teiste lasteaedadega. Maakondade kadumisega täiendkoolituste rahastamine
muutus ja kuidas seda korraldama hakatakse, pole veel selge.
1.4. IT-võimaluste kasutamine lasteaias.
M. Kase ütles, et jätkatakse www.elasteaed.eu teenuse kasutamist. Õpetajad täidavad
elektrooniliselt päevikuid ja teevad perioodiplaane. Õppeaasta algul sõlmiti tasuta prooviperioodi
leping teise teenusepakkujaga, kuid probleeme esines ka nendel, ning leping lõpetati.
1.5. Toitlustamine. Kes vastutab koduleheküljel menüü ülesriputamise eest?
M. Ilistom ütles, et see on tema ülesanne ja edaspidi ollakse täpsemad.
Otsustati: Lugeda Otepää Lasteaia 2015-2017.a. sisehindamise aruanne kooskõlastatuks. Poolt 9
häält, vastu 0 häält.
2. Pähklikese maja rekonstrueerimine.
M. Ilistom edastas vallavanemalt saadud info. Hange on välja kuulutatud. Hange sulgud laupäeval,
3.veebruaril 2018.a. Tulemused jõuavad meieni esmaspäeval, 5.veebruaril. Kui hange õnnestub,
toimub lasteavanemate üldkoosolek teisipäeval, 6.veebruaril 2018.a. ja vallavanem informeerib
lapsevanemaid edaspidistest tegevustest, ning asenduspindadest kuhu lapsed paigutatakse.
Lapsevanemate soove arvestatakse ja lapsed paigutatakse Otepääle ja selle lähiümbrusesse. Hetkel
on pakkumised saatnud Veski baas ja PIPO lastehoid.
Valla poolt koordineerivad rekonstrueerimist abivallavanem ja ehitusteenistuse juht. Transpordi
eest vastutab vallavalitsus. Toitlustamise organiseerib vajadusel lasteaed.
Hoolekogu liikmete poolt pakuti välja mitmeid võimalusi laste paigutamiseks Otepääle, mida
võiks uurida. Tehti ettepanek, et lastele kes paigutatakse Pühajärve lasteaia vabanenud
ruumidesse, kogunemispunkt bussi ootamiseks võiks olla külastuskeskus.
M. Kase ütles, et tõenäoliselt huvitegevused jäävad aprillis-mais ära, sest treeneritel on oma
ajakava ja isegi tavaolukorras on raske aegade muutmiseks kokkuleppeid saavutada.
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