Otepää lasteaia hoolekogu koosolek 9.10.2018
Algus kell 18.00
Osalejad: lisa1.
Räägiti:
1.Ülevaade Pähklikese maja ehitusest.
Räägiti millised puudused olid, nüüdseks on kõik probleemid lahendatud ja parandatud.
Lasteaia õuel olev kuur läheb lammutamisele, nii nagu sai lubatud. Tööd algavad ilmselt uuel
nädalal (oktoobrikuu jooksul). Õuealal on vaja veidi veel töid teha, paigaldatakse uued
mänguvahendid ja nende alla turvamatid, nendeks töödeks palutakse ilmselt vanemate abi.
Laste riidekapid on taotluslikult ilma usteta, et ei juhtuks õnnetusi ja nii püsivad kapid ka
rohkem korras. Pinke saab kappide alt liigutada vastavalt õõpetajate ja laste soovile. Juurde on
vaja veel kappe (õpetajatele), sest painipaiku on majas nüüd vähem kui varem. Ka õuealale
ehitatakse painipaigad, mis ehitatakse varjupaikade alla (osaliselt võtavad sealt ruumi). Õue
sai paigaldatud rattahoidlad maja ette, teisele poole maja pannakse vast uuel aastal.
Üldiselt on remont väga õnnestunud ja võib olla väga rahul. Ehitus läks planeeritust
kallimaks, sest tekkis palju etteplaneerimatuid kulusid.
Pähklikese maja sai korda ja nüüd lähevad rahalised vahendid Võrukaela maja parendusserühmadesse paigaldatakse wc-potid, uued valgustid, uuel aastal saavad kaks rühma ka
ventilatsiooni süsteemi.
2. Valla uus arengukava.
On tulemas uus arengukava. Lasteaeda puudutab see vähem, rohkem koole. 2028a.
Võrukaela rekonstrueerimine on ettenähtud, kuid mida see täpselt tähendab, hetkel pole teada.
Mis täpselt saab, oleneb palju on siis lapsi. Hetkel on lapsi Otepää lasteaias kokku 153.
Kolme aasta prognoos on sama arv lapsi, kuid siis hakkab arv vähenema. Sel aastal ei olnud
vaja rühmi suurendada. Uuel aastal võib seis muutuda, sest sõime on vaja lapsi juurde panna.
14 last 16 lapse peale tõsta.
3. Suvine kohatasu.
Siiani on olnud kohatasu vabastus suvel 2-3 kuud. Hetkeseisuga see süsteem jääb samaks, kui
ei tule "uusi tuuli". Kui valla eelarve paika saab, siis selgineb. Kui midagi muutub, antakse
teada.
4.Toidusoodustus kolme ja enama lapselistele peredele.
Teema on, et enam ei ole paljulastelistele peredele toidusoodustust. On võimalus esitada
taotlus, kuid selle nimetus on nii rusuv, et taotlejal on ebamugav seda täita. Hoolekogu
esimees käis vallavanemaga rääkimas ja see nimetus lubati leebemaks muuta. Ei ole teada
miks see soodustus ära kaotati. Pidi ka volikogusse arutelusse minema, et ehk on võimalik
seda siiski taastada. Vähemalt selle aasta lõpuni see soodustus ei kehti.

5. Ühisköök.
2019-2023 arengukavas on plaan luua Otepää valla ühisköök. Vald võttis tööle inimese, kes
ühisköögi teemaga tegeleb. Käib uurib kööke ja teeb analüüse, ning seejärel tehakse otsus kas
ja kuidas edasi. Hetkel see teema lasteaedu ei puuduta. Ootame ära mida otsustatakse.
Hoolekogu vajadusel valmis oma köögi säilimise eest võitlema.
6. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.
Kandidaadid: esimees Raido Rõivas. abiesimees: Maarja Raud. Ühehäälselt kandidaadid
ametisse valitud.
7. Kas õpetajaid on piisavalt?
Hetkel veel on õpetajaid piisavalt, kuid aasta lõpust üks õpetaja jääb lapsepuhkusele ja teine
õpetaja läheb operatsioonile. Üks õpetaja võibolla on veel lahkumas ja seega on vaja leida
asendusi ja sellega tegeldakse.
8. Õpetajate palk.
Tuli jutuks, kas õpetajatel palks ka tõuseb, kuid midagi kindlalt ei oska hetkel midagi öelda.
9. Esimehe palve.
Kui kellelgi on lasteaiaga seotud probleeme või küsimusi, palutakse pöörduda otse lasteaia
diektori, hoolekoguesimehe või hoolekoguliikmete poole, et ei tekiks valeinfot ja "külajutte".
Lasteaia kodulehele saab üles esimehe kontakt, palun võtke otse temaga ühendust ja ta vastab,
või leiab vastuse.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 28.11.2018 kell 18.00 Pähklikese majas.
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