OTEPÄÄ LASTEAED

Otepää Lasteaia hoolekogu koosoleku protokoll
22.04.2015.
Koosoleku algus: kell 18.00
Koosoleku lõpp: kell 19.30
Osalesid: Karin Uibopuu, Külliki Pikk, Mereli Mändmets, Maarja Raud, Herko Sunts, Priit
Voolaid, Jana Mae, Marianne Märtson
Puudusid: Katre-Liis Treufeldt, Merlin Müür, Liana Vihm
Kutsutud: Marju Ilistom
Päevakord:
1. P. Voolaidil on jäänud mulje, et vallavalitsus väitel on põhjuseks, miks ei ostetud ära lasteia
territooriumiga piirnevat krunti, hoolekogu leige huvi. See tekitab hoolekogu liikmetes küsimuse,
mis moodi peab siis veel teada andma, kui vallavanemaga rääkides, et soovime lahendust.
Vallavalitsus peaks tegema kalkulatsioonid ja prognoosid, et otsustada kas ehitada uus maja või
remontida olemasolevaid. Hoolekogu avaldab veel kord oma arvamust, et ehitada on vaja uus
maja.
2. Rahuloluküsitluste läbiviimisest rääkis direktor M. Ilistom. Plaanis on kasutada kolme aasta
tagasi kasutusel olnud ankeete nii töötajate kui lapsevanemate küsitlemiseks. Nende tulemused on
korralikult töödeldud ja pakuvad võimalust võrdluseks. Küsitlus tuleb paberkandjal, sest
internetipõhise küsitluse läbiviimine 2012/2013 ja 2013/2014 õppeaastatel näitas, et osalusprotsent
oli väga väike. Kui liitutatakse eLasteaia projektiga, saab korraldada erinevaid huvigruppe
haaravaid ja erinevaid valdkondi puudutavaid küsitlusi.
3. Elasteaed.eu-ga ühinemine on lasteaias arutusel. 29.aprillil toimub tutvustav koolitus
õpetajaskonnale. Teoreetiliselt tähendab see, et kogu dokumendihaldus nii rühmades kui lasteaias
muutub arvutipõhiseks. Samuti teabe edastamine. Problemaatiline on laste kohalolekust
teavitamine, kus ilmselt tuleb rakendada topeltsüsteemi (eLasteaed + helistamine). Kas eLasteaias
hakkavad tegema seda õpetajad või õpetajate abid, pole veel selge. Kui eLasteaed.eu rakendub, siis
vanemate jaoks tuleb muutus uuest õppeaastast.
H. Sunts küsis, kui palju teenus maksab ja kas seda ei saaks proovida ühe rühma pilootprojektina?
Teenus on pakettipõhine. Mõtekas on võtta kogu asjaajamist hõlmav pakett, mis maksab 35 EUR
kuu kõikidele rühmadele kokku. Teenus ei võimalda ühe rühma liitumist, sest pole vahet kas
vormistada tööplaani või mõne muu dokumendi põhi ühele või üheksale rühmale jne. Lisaks
sellele kergendab eLasteaia kasutamine oluliselt kogu maja puudutavat dokumendihaldust ja
aruandlust.
4. Rühmades laste nimekirjalise arvu suurendamise küsimuses on hoolekogu ettepanek piiruda
pluss kahe lapsega. Sõimerühma ehk Pähklipurejate rühma suuruseks on 14+2 last;
vanuserühmade (Lepatriinu, Mesimumm, Krõll, Otike, Mürakarud) laste arv 20+2 last ja
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liirühmades (Sajajalgse, Kaisukaru ja Maru-mürade rühm) laste arv 18+2 last. Kolmel eelmisel
õppeaastal on kohalkäimise protsent olnud 71-73%. Haridusministeerium peab optimaalseks
kohalkäimise protsendiks 80%. 2014/2015 õppeaasta tulemused selguvad sügiseks.
5. Õuealade hooldustöödest oleks vaja teha mänguväljakute turvaalade liivatamine ja Võrukaelas
heki pügamine. Pähklikesse on tellitud 2 koormat ja Võrukaela 1 koorem liiva. Hoolekogu poolne
ettepanek on teha see töö ära 4.mai õhtul kell 18.00. Piisaks kui igast rühmast osaleks kaks isa.
Tegelikkuses vajaksid kohendamist ka mõlema maja aiad, aga see on suur ja kulukas töö.
6. H. Sunts tegi ettepaneku osaleda Otepää kevadlaadal 16.mail heategevusliku kohviku ja
loteriiga, et korjata lasteaiale sihtotstarbelist raha laste voodivarustuse uuendamiseks. Müüa võiks
kohvi/teed, võileibu ja küpsetisi. Vaja oleks uurida kas on võimalik saada müügiplatsi, kes
koordineerib tegevust, kes küpsetab ja kes müüvad. Kust saada telgid, lauad, toolid? Kuidas telki
kaunistada ja kuidas viia laada külalisteni sõnum, milleks kohvikut tehakse? Ülesandes jagasid
hoolekogu liikmed põhimõtteliselt omavahel ära. Kriisikoosolek otsustati vajadusel kokku kutsuda
13.mai õhtul.
OTSUSTATI:
1. Laste lubatud nimestikulisele arvule rühmas lubada lisada pluss kaks last.
2. Õuealade korrastamine toimub 4.mai õhtul kell 18.00 mõlemas majas.
3. Heategevuslik kohvik ja loterii organiseerida Otepää suvelaadal 16.mail

Koosoleku juhataja: M. Ilistom

Protokollija: K. Pikk

