Otepää Lasteaia hoolekogu koosolek 15.03.2016
Algus 17.03
Osalejad- eraldi lehel
* Arengukava- ettepanekuid ei ole. Tõusetus küsimus, et miks on koolituskulud nii väikesed,
kas see summa võiks olla suurem? Summa ei olene lasteaiast. Õpetajad otsivad tasuta
koolituste võimalusi ja osalevad neil. Aastas tuleb 2 koolitust tervele lasteaiale. Järgmisel
õppeaastal otsustati ühiskoolitustest loobuda ja jagada summa individuaalsetele koolitustele.
Ettepanek, kas võiks arengukavasse lisada ka aastaarvu, et aastal 2021 valmib uus lasteaed?
Saab lisatud.
Otsus: arengukava ühehäälselt vastuvõetud!
* Teema 40000 eurot vallalt- hoolekogu ja lasteaia ettepanekud mida selle summaga teha.
Vallavalitsus soovib, et hoolekogu otsustaks mida selle summaga teha. Hoolekogu leiab, et
me ei saa otsustada mida soovime, kui ei ei tea millised on valla plaanid. Jutuks tuleb, et
Lasvas ehitati uus lasteaed, kas meie peame peame uues projektis nii kinni olema, kui
saaks/võiks olemasoleva projekti "üle võtta". Kui Otepää saab liitumisel teiste valdadega
ühinemisrahad, siis võibolla saaks nende rahade eest laenuvõimekust juurde uue lasteaia
jaoks. See plaan on hetkel aga vaid idee tasandil. Selleks, et me pakutud 40000€ ilma ei jääks
näitab hoolekogu üles aktiivsust ning soovimeselle summa uue maja projekti kohandamisse
suunata. Esitame vallavalitsusele kirja: "2016 a. valla eelarves on investeeringuteks
ettenähtud 40 000€. Lasteaia hoolekogu soovib, et lastaks teha olemasoleva lasteaia projekti
ümberhindamine või otsitaks uus sobilikum projekt (kohendataks teisi olemasolevai projekte),
mis mahutaks 200 last ning mille maksumus vastaks valla finantsvõimekusele."
* Küsimus koha arvestuslik tasu tõus oli suur aastal 2014-2016 2000€, millest see tõus oli
tingitud? Palgatõusuga on see summa seotud.
* Teadmiseks, et ühes Võrukaela maja rühmas viiakse ajutiselt sisse assistendi süsteem.
* Kuidas on lood e- lasteaiaga? kuuldavasti see ei toimi? Eelkõige on see keskkond õpetajate
jaoks ning nende jaoks toimib see hästi. Vanematele see veel ei tööta.
Tegevused
* Kas osaleme sel aastal kevadlaadal 14.mail? Otsustati, et ei soovita osaleda. Samuti ei
osaleta ka avatud õuede päeval
* Motivatsioonipakett õpetajatele- kuidas motiveerida õpetajaid? Paluda vanemaid rühma kui
õpetajad sõidavad õppereisile. Anda õpetajale sünnipäeval vaba päev. Teha õpetajatepäev
vabaks. Teatrietenduse külastus. Marju Iliston lubab uurida vallast, kas vald toetaks rahaliselt
teatrisse saatmist. Valiti, et õpetajad saadetakse sügisel teatrisse.
* Õuealade talgutel kevadel tehtavad tööd- turvamattide paigaldus ronilate ja kiikede alla.
Paigaldamiseks on vaja teha veidi kaevetöid. Liivakastid lähevad vahetusse, uus liiv

kastidesse ja vana liiv vaja vedada mattide alla. Tulevad uus ronila, paigaldab firma. Talgutel
jääb vanemate ettevalmistada aluspind. Paluda ja kaasata vanemaid. Talgud toimuvad
mõlmas majas kolmapäeval 4. mail kell 17.00
* Õunamahlapressimine lasteaias. teavitada vanemaid, et varutaks õunu. Lasteaia hoovil
talgupäev sügisel.
* Kevadmatk- kõik rühmad lähevad kevadel matkama, ilma vanemateta.
Veel teemasid?
*Ettepanek panna kirjavahetus vallaga lasteaia kodulehele, et oleks ka tulevastele põlvedele
talletatud.
*Suvepuhkused Pähklike 25.07- 21.08; Võrukael 27.06-24.07
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