OTEPÄÄ LASTEAED

Otepää

14.mai 2014 nr 1-6/7

Hoolekogu koosoleku
PROTOKOLL
Koosoleku algus: kell 18.00
Koosoleku lõpp: kell 19.45
Osalejad: K.-L. Treufeldt, G. Roose, M. Mändmets, E. Anton, A. Männiste, K. Uibopuu, R. Trei,
K. Pikk
Puudusid: K. Uibo, L. Vihm, E. Saar, M. Müür
Kutsutud: M. Ilistom
PÄEVAKORD:
1. Õppekava arendustöö
2. Laupäevaku korraldamine õuealade korrastamiseks
3. Töötajate tunnustamine
4. Jooksvad küsimused
KUULATI:
1. Õppekava arendustöö
1. 1. Õppealajuhataja M. Tiimann saatis 6.mail 2014.a. hoolekogu liikmetele tutvumiseks lasteaia
õppekava muudatused ja täiendused, mis on kooskõlastatud pedagoogilise nõukogu koosolekutel
(14.06.2012 protokoll 1-5/2 otsus 3.1. ja 26.02.2014 protokoll 1-5/2 otsus 3), mis puudutavad
õppe- ja kasvatustegevuse sisu, kavandamist ja korraldamist, laste arengu hindamist ja
tervisekasvatuse ning väärtuskasvatuse sisu täpsustamist.
1.2. K. - L. Treufeldt küsis kuidas hinnatakse koolivalmidust ja R. Trei küsis kas pole võimalik
koolipikendust välja selgitada 5.eluaastal, mitte koolieelsel aastal, et seda arvestada rühmade
nimekirjade tegemisel. M. Ilistom vastas, et see on pikem protsess, mis hõlmab lapse arengu
jälgimist ja koolivalmiduse hindamist. Lisaks sellel arenevad lapsed erineva tempoga. Alates 5-st
eluaastast võib vaid prognoosida kooliküpsuse hilinemist ja arenguvestlustel sellest vanemaid ka
informeeritakse. Lasteaed annab lapsevanematele soovitused koolipikenduse taotlemiseks
hiljemalt 1.märtsiks koolieelsel aastal. Kas soovitusi järgitakse, on lapsevanema otsustada.
Rühmades hinnatakse koolivalmidust rühmades valitud ja tegevuskavas kinnitatud testidega
(Strebeleva test, joonitustest, „Arengu jälgimise mängu“ testid), mille tulemustest lapsevanemaid
teavitatakse. Kooli jaoks sisaldab vajalikku infot lapse koolivalmiduskaart.
Tavaliselt käivad koolieelse rühma laste ja vanematega vestlemas ka algklasside õpetajad, et
vähendada hirme koolimineku ees.
OTSUSTATI: 1.1. Kooskõlastada õppekava muudatused ja täiendused.
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2. Laupäevaku korraldamine
M. Ilistom informeeris hoolekogu liikmeid laupäevaku korraldamise kulgemisest. Osaleda lubanud
vanemaid pole palju, kuid tööde iseloom ei nõuagi seda. Olemas on vajalikud tööriistad, transport
(järelkäru, tõstuk-auto, traktor), kohale on toodud ka osa vajaminevast liivast. Üldse on plaanis
Pähklikese õuealalt eemaldada 8 mänguvahendit ja Võrukaela õuealalt 5 mänguvahendit. Kas
laupäevakul kõik need vahendid jõutakse eemaldada selgub töö käigus. Lasteaed taotles uute
mänguvahendite muretsemiseks 8100 EUR. 2014.a. lisaeelarvest eraldatakse 4000 EUR. Järgmise
aasta eelarve strateegiasse soovitati mänguvahendite muretsemiseks panna 5000 EUR. Seega on
hetkel võimalik muretseda Pähklikese õuealale 2 uut mänguvahendit ja Võrukaela õuealale 1
mänguvahend koos transpordi ja paigaldamisega. Mis vahendid osutuvad valituks selgub siis kui
kõik hinnapakkumised on saabunud. Turvaalade tegemise eest seisab hea lasteaed kasutades liiva
ja kasekoore tükke, mida on katsetatud Võrukaela maja õuealal.
OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.
3. Töötajate tunnustamine
M. Ilistom informeeris hoolekogu juhtkonna kavast esitada Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt
välja kuulutatud „Haridustöötajate tunnustamine 2014“ nominentideks Pähklikese majast Meeli
Rammuli ja Võrukaela majast Liana Vihma.
Hoolekogu liikmed tunnustasid omalt poolt kiitusega kogu lasteaia tööd.
E. Anton küsi, mis on saanud planeeritud motivatsiooniüritustest lasteaia töötajatele. A. Männiste
vastas, et meepäev saab peetud ja M. Ilistom ütles, et hobuteraapia toimub ilmselt mais,
jalgrattaretk juuni esimeses pooles.
M. Mändmets tegi ettepaneku võimaldada lasteaia töötajatele õpetajate päeva puhul vaba
õhtupoolik, et võimaldada väljasõitu või mõnd muud põnevat üritust. Töötajaid asendaksid sel
juhul lapsevanemad. Üldse peaks lasteaed julgemalt lapsevanematelt abi paluma.
OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.
4. Jooksvad küsimused
4.1. M. Ilistom rääkis avatud uste päeva tulemustest. Huvilisi lapsevanemaid oli kohal rohkelt, oli
ka küsimusi laste paigutamise kohta. Direktor pidas oluliseks seda, et kõik on koha saanud.
Küsimus on nüüd selles, mis saab hilisemate avalduste tegijate lastega, sest kohad on täis.
Lahenduseks oleks järjekorras oldud aja täpsem reglementeerimine ja sidumine valda
sissekirjutamise ajaga.
4.2. M. Mändmets rääkis veel kord õpetajate töötasudest. Ühtlustamise alla käivad siiski vaid
kõrgema hariduse ja keskeri haridusega ja pika staažiga õpetajate töötasud. M. Ilistom ütles, et
lasteaiale kehtestatud palgaastmed on pärit 2008.a.
OTSUSTATI: M. Ilistom pöördub vallavalitsuse poole ettepanekutega läbi vaadata lasteaia
järjekorda arvamise ja koha kasutamise kord ning uuendada lasteaia palgaastmed.
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