Otepää Lasteaia hoolekogu koosoleku protokoll 23.10.2014

Kohal viibijad: Mereli Mändmets, Priit Voolaid, Jana Mae, Karin Uibopuu, Maarja Raud, Liana Vihm,
Herko Sunts, Gerli Laul
Vabandanud puudumist: Janek Sakkis, Katre-Liis Treufeldt, Külliki Pikk
Kutsutud: Marju Ilistom
Koosoleku algus: 18.05
Koosoleku lõpp 19.49

Päevakord
1) Hoolekogu esimehe valimine.
Esitatud kandidaadid: Mereli Mändmets.
Otsus: Ühehäälselt valitud hoolekogu esimeheks Mereli Mändmets
2) Hoolekogu aseesimehe valimine.
Esitatud kandidaadid: Priit Voolaid.
Otsus: Ühehäälselt valitud hoolekogu aseesimeheks Priit Voolaid.
3) Hoolekogu tööplaan
2015a. arengukava koostamisel vaja hoolekogu abi.
Talvel paigaldatakse lasteaia hoovile mänguvahendid ning kevadel oleks vaja abi turvaalade
tekitamisel. Soov korraldada talgupäev.
Vaja koostada sisehindamise aruanne, kus oleks samuti hoolekogu osalus vajalik.
Korraldada heategevuslik laat. Osaleda kevadisel laadal, müüa seal lastepoolt kastavatud
taimi, vanemate küpsetatud küpsetisi jne. Kaup müüa linnarahvale. Ürituse korraldamise
eesmärgiks koguda lasteaiale õuevahendite jaoks raha.
4) Hoolekogul tekkis küsimus, et mis seisus on uue lasteaia projekt? Projekti hetkeseis on null.
Plaanis on kutsuda järgmisele hoolekogu koosolekule ka vallavanem Kalev Laul, et uurida
uue lasteaiaga seotud küsimusi ( mis on saanud rahadest mis on eelaesse planeeritu ja mis
plaanid edasiseks on jne.) 2014 a. eelarves olnud raha läks tellitud (kui teostamata) projekti
teise osamaksu maksmiseks.
Järgmise aasta valla eelarvesse on kirjutatud sisse 5000€, et saaks osta lasteaia hoovidele
ronilad.
Hoolekogu teeb ettepaneku, et hoolekogu liikmed võiksid minna küsima toetust Otepää
firmadelt lasteaia õueala vahendite jaoks.
5) 2015a. eelarve. Majanduskulude poolt jäid summad samaks, mis sel aastal. Lisandus 5000€
Pähklikese maja köögile uue ahju ostmise jaoks. Võrukaela majas on koduköök ja seal on
kõik vajalikud vahendid olemas.
Valla infotunnis tõstatus teema Võrukaela maja köögi kaotamise kohta. Valla
raamatupidamisel paluti teha arvutused, kas köögi pidamine tasub end ära. Hoolekogu
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soovib üle vaadata valla poolt saadud arvutused. Küsimus selles, et mis läheb maksma
lapsevanematele toitlustaja vahetus.
Loodatevasti leiab köögi teema lahenduse ja Võrukaela maja kavatseb oma köögi eest
võidelda.
Laste arv järjekorras. Hetkel on lastearv täis. Järjekorras on 34 last ja järgmisel aastal läheb
kooli 35 last. Seega 1 koht on praegu saadaval. Juhul kui lisandub teiste valdade lapsi
järjekorda, tehakse nendega 1-aastane leping, et tagada koht oma valla lastele.
Õpetajate palga küsimus. Uuel aastal tõuseb õpetajate palk 700€-le. Soovitus- tuleks paika
panna palgaastmed, mille alusel võimalik määrata erineva kvalifikatsiooniga õpetajatele
õiglane palk.
Haldusjärelvalve õiend saabus 2014 aasta juulis. Ettekirjutusi ei olnud, kõik oli korras.
Suvepuhkused lasteaias- kui sobib, siis puhatakse maja haaval. Hoolekogu on selle plaaniga
nõus.
Muud teemad


Herko Suntsil küsimus- mõte kuidas last lasteaia järjekorda panna. Leiti, et see teema
võiks olla suunatu vallavanemale, kuna nõuaks vallapoolset korraldamist.



Mereli Mändmets küsimus- uuest aastast tuleb tööle tagasi logopeed Piia. Kas lasteaeda
on plaanis võtta ka eripedagoog/ psühholoog? Kust saavad õpetajad nõu ja abi, kui mõne
lapsega on probleeme? Kelle poole pöördutakse abi saamiseks? Lasteaeda eraldi
eripedagoogi palgata ei ole võimalik. Kui on probleeme ja muresid lastega, tuleks
pöörduda valla lastekaitsespetsialisti poole, kes otsib spetsialistid, võimalused ja kohad,
kuhu abi saamiseks pöörduda.
Ettepanek kutsuda Rajaleidja keskusest spetsialist tutvustama vanematele ja õpetajatele
võimalusi, kuhu abi saamiseks pöörduda.


Võrukaela maja kõnnitee- vald koristas lehed ära pärast mitmekordset meeldetuletamist.
Vallale oleks vaja ka öelda, et nad laseks hinnata kõnnitee ääres olevate puude tervislikku
seisundit. Võib-olla oleks targem need puud sealt eemaldada. Meelde tasuks tuletada ka
talvist libedustõrjet, et sellega tegeldaks. Sama teema käib ka Pähklikese maja
libedustõrje kohta.

Järgmine hoolekogu koosoleks toimub esmaspäeval, 24. 11. 2014 Võrukaela majas. Sinna ootame ka
vallavanemat. Valmistame ette teemad millest soovime rääkida (eelkõige uue lasteaiaga seonduv)

Koosoleku juhataja:
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