OTEPÄÄ LASTEAED

Hoolekogu koosoleku
15. aprill 2014 nr 1-6/3
PROTKOLL
Koosoleku algus: kell 18.00
Koosoleku lõpp: kell 19.55
Osalesid: E. Anton, A. Männiste, R. Trei, K. Uibo, K. Uibopuu, L. Vihm
Puudusid: M. Mändmets, M. Müür, K. Pikk, G. Roose, E. Saar, K.-L.Treufeldt
Kutsutud: M. Ilistom
PÄEVAKORD:
1. Riiklik järelvalve.
2. Õueala.
3. Õppekava muudatused.
4. Rühmade suurus.
5. Lasteaiaõpetajate töötasud.
6. Valverühm.
7. Informatsioon.
KUULATI:
1.Riiklik järelvalve.
1.1 M. Ilistom teavitas hoolekogu liikmeid, et riikliku järelvalve kokkuvõtet ei ole lasteaeda veel
edastatud ja seetõttu ei saa ta ka hoolekogu liikmetele sellest ülevaadet teha. Riiklik järelvalve
hõlmas mh erivajadustega laste tingimusi ja lasteaia riskianalüüsi (kehtib aastani 2015 ning
hõlmab mh teemasid nagu lasteaia ruumid, laste ohutus, õueala).
1.2 Riikliku järelvalve teostamise käigus osutati mh ka lasteaias toimuvate teatrietenduste eest
tasumise kitsaskohtadele. M. Ilistom küsis hoolekogu liikmete arvamust etenduste toimumise
tiheduse kohta, kuna lasteaias toimub palju ka majasiseseid üritusi. Hoolekogu liikmed olid
arvamusel, et teatrite lasteaias kohalkäimine nagu seni umbes kord kuus võiks ka edaspidi jätkuda.
M. Ilistom lubas riikliku järelvalve kokkuvõtet vallavalitsusele edastades teha vallale ettepanek
tasuda lasteaias toimuvate teatrietenduste eest valla eelarve vahenditest.
OTSUSTATI: 1.1 Võtta informatsioon teadmiseks.
1.2. Toetada lasteaias teatrietenduste toimumist laste arendamise eesmärgil umbes kord kuus
vastavalt lasteaia enda ürituste kalendrile.
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2. Õueala.
M. Ilistom teavitas hoolekogu liikmeid, et lasteaed tellis Tervisekaitseameti nõudmisel lasteaia
mänguväljakute ülevaatuse, mis toimus 11.03.2014. Ülevaatusakti kohaselt tuleks vastavalt
lasteaia võimalustele eemaldada mänguväljakutelt vanad metallredelid. Samuti kattuvad osade
atraktsioonide turvaalad. Tervisekaitseinspektori sõnul tuleb mänguväljakute ülevaatusakti
arvestada lasteaia uue riskianalüüsi koostamisel.
M. Ilistom ja A. Männiste tegid ettepaneku korraldada lasteaias talgud, et koos lastevanematega
lasteaia õueala korrastada.
M. Ilistom lubas kaardistada tegevused ning sellest tulenevad vajaminevad töövahendid ja
transpordi. Rühmade ruumidesse pannakse üles nimekirjad, kuhu talgutel osalejad saavad ennast ja
kaasavõetavad töövahendid kirja panna.
OTSUSTATI: Korraldada lasteaias (nii Pähklikese kui ka Võrukaela majas) 17.05.2014 algusega
kl 10.00 talgud lasteaia õueala korrastamiseks.
3. Õppekava muudatused.
M. Ilistom informeeris hoolekogu liikmeid, et vastavalt seadusele tuleb hoolekogu liikmeid
informeerida õppekava muudatustest. Selleks paneb õppealajuhataja kokku paketi õppekava
muudatustest ning saadab need teadmiseks hoolekogu liikmetele. Õppekava muudatused
kajasutvad jooksvalt ka lasteaia kodulehel.
OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.
4. Rühmade suurus.
M. Ilistom tutvustas hoolekogu liikmete M. Mändmetsa ja K.-L.Treufeldti arvamust rühmade
suuruse kohta.
Hoolekogu liikmed toetasid M. Ilistomi ettepanekut jätkata seniste rühmade suurustega:
sõimerühm - 14+2 last, liitrühm 18+2 last, tavarühm 20+2 last.
OTSUSTATI: Otepää Lasteaia rühmade suurused 2014.-2015. õppeaastal on sõimerühm - 14+2
last, liitrühm 18+2 last ja tavarühm 20+2 last.
5. Lasteaiaõpetajate töötasud.
M. Ilistom informeeris hoolekogu liikmeid M. Mändmetsa e-kirja teel püstitatud küsimusest
lasteaiaõpetajate palgaerinevuste kohta. M. Ilistomi sõnul tulenevad töötasu erinevused õpetajate
haridusest. Hetkel on lasteaiaõpetajate töötasud järgmised: kesk-eriharidusega õpetaja töötasu on
620/eurot kuus; kõrgharidusega õpetaja töötasu on 672/eurot kuus. Vallavalitsus on lubanud 2015.
aastal palgaerinevuse likvideerida. Samuti on vallavanem lubanud 2015. aastal palgatõusu.
K. Uibopuu ja L. Vihm ei pidanud õigeks, et erinevate haridustasemetega õpetajate palgad
ühtlustatakse, kuna kõrghariduse omandanud õpetajad on selleks palju vaeva näinud.
OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.
6. Valverühm.
M. Ilistom informeeris hoolekogu liikmeid, et kuigi valverühm avatakse kel 7.15, siis lapsed
tuuakse lasteaeda valdavalt kl 7.22-7.25, ehk siis reaalset vajadust valverühma järele ei ole.
Hoolekogu liikmed tegid ettepaneku, ei kui mõni laps vajab valverühma, siis lepitakse selleks
individuaalselt kokku oma rühma õpetajaga.
OTSUSTATI: Lõpetada valverühma tegevus alates esmaspäevast, 21. aprillist 2014.
7. Informatsioon.
7.1 M. Ilistom informeeris hoolekogu liikmeid hambaarsti visiidist lasteaeda. Hambaarsti juures
käivad profülaktilisel läbivaatusel kahe vanema rühma lapsed, kelle vanemaid on sellest teavitatud.
Vajadusel kutsub hambaarst lapsed enda juurde kabinetti edasisele ravile. Lasteaia laste ravimise
eest tasub Eesti Haigekassa. M. Ilistomi sõnul paluti vallast edastada lapsevanematele, et lasteaia
lapsed peaksid hambaarsti juures käima läbivaatusel vähemalt kord aastas.
7.2 M. Ilistom palus hoolekogu liikmetel tuletada lapsevanematele meelde, et lapse haigestumise
korral tuleb sellest kindlasti teavitada lasteaeda, kuna mitteteatamise korral arvestatakse laps
toidult maha alates kolmandast lasteaiast puudumise päevast.
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Koosoleku juhataja :

Protokollija:

M. Ilistom

E. Anton

