OTEPÄÄ LASTEAED

Otepää Lasteaia hoolekogu koosoleku protokoll
27.01.2015.

Koosoleku algus: kell 18.00
Koosoleku lõpp: kell 19.00
Osalesid: Liana Vihm, Karin Uibopuu, Külliki Pikk, Mereli Mändmets, Maarja Raud, Herko
Sunts, Janek Sakkis, Merlin Müür
Puudusid: Priit Voolaid, Jana Mae, Katre-Liis Treufedt, Gerli Laul
Kutsutud: Marju Ilistom, Merike Tiimann
Päevakord:
1. 2012-2014 sisehindamise aruande kooskõlastamine
Õppealajuhataja tegi lühikokkuvõtte aruandesse sisse viidud muudatustest. Aruanne on
lühem ja konkreetsem. Õppealajuhataja ütles, et järgmisel aruandeperioodil on vaja koguda
rohkem statistilisi andmeid ja teha rohkem rahuloluküsitlusi (abipersonal, lapsed,
huvigrupid). Mõelda läbi küsitluste viisid ja vormid (miks mitte kasutada küsitlustes
ankeete paberkandjal). Herko Sunts tegi ettepaneku, et tulevaste küsitluste ankeete võiks
eelnevalt hoolekogule tutvustada.
Lasteaia 2016.-2018.a. arengukava koostamine toetub sisehindamise aruande tulemustele.
OTSUSTATI: Anda hoolekogu kooskõlastus Otepää Lasteaia 2012-2014.a. sisehindamise
aruandele (poolt 8, vastu 0, erapooletuid 0).
2. 2015.a. eelarveprojekt
Merlin Müür tutvustas eelarveprojekti ja sinna sisse viidud muudatusi enne eelarve teist
lugemist Otepää Vallavolikogu koosolekul. Nõutava haridustasemega pedagoogide töötasu
saab olema 780 EUR, õpetaja-abide töötasu tõuseb 500 EUR-i. Köögid säilivad mõlemas
majas. Lasteaia koosseisust kaob üks majandusjuhataja ametikoht. Liana Vihm küsis kas
vallal oleks võimalik toetada Võrukaela maja õuesõppeplatsi arendamist. Summa vaja
täpsustada.
3. Hoolekogu esindaja valimine õppealajuhataja vaba ametikoha täitmise konkursi komisjoni.
Õppealajuhataja Merike Tiimann lahkub töölt 1.veebruarist 2015.a. Direktor edastas KatreLiis Treufeldti ettepaneku valida hoolekogu esindajaks Mereli Mändmets.
OTSUSTATI: Konkursikomisjonis esindab hoolekogu Mereli Mändmets (poolt 8, vastu 0,
erapooletuid 0).
4. Jooksvad küsimused
3.1. Suvise ühispuhkuse ajad on järgmised. Pähklikese maja on suletud 20.juunis kuni
19.juulini (28 kalendripäeva) ja Võrukaela maja on suletud 20.juulist kuni 16.augustini (28
kalendripäeva). Direktor ütles, et töökorraldus jääb samaks nagu igal suvel.
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3.2. Järjekorras on eelolevaks sügiseks hetkel 35 last, kohti vabaneb 39. Loodetavasti
saavad kohad kõik lapsed, kes 30.septembriks on saanud vähemalt 1 a 6 k vanuseks.
3.3. 2014.a. õppeaastal jäid Krõlli rühma madratsid lasteaia vahendite arvelt vahetamata,
sest lasteaed ületas ettenähtud eelarvet 1800 EUR. Tegemist vajavaid asju palju. Välja
oleks näiteks vaja vahetada rühmade arvutid. Janek Sakkis lubas uurida võimalust hankida
kasutatud arvutid.
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