OTEPÄÄ LASTEAED

Otepää Lasteaia hoolekogukoosoleku protokoll 15.10.2015
Koosoleku algus 18.00
lõpp 19.30
Osalejad registreeritud eraldi lehel
PÄEVAKORD
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
Hoolekogu esimehe kandidaadiks esitati Mereli Mändmets, kes oli esimeheks ka möödunud aastal.
Arvati, et esimees võiks olla juba hoolekogu tööga kursis ning Mereli sai eelmisel aastal tööga
hästi hakkama. KÕIK OLID POOLT, ET HOOLEKOGU ESIMEHEKS SAAB MERELI
MÄNDMETS.
Hoolekogu aseesimeheks pakuti välja nii kogenud liikmeid (Külliki Pikk) kui mehi (Siim Kalda,
Andres Arike, Leigor Lepik). KÕIK OLID POOLT, ET HOOLEKOGU ASEESIMEHEKS SAAB
LEIGOR LEPIK.
Protokollijaks oli vabatahtlikult nõus olema Külliki Pikk. Kõik olid poolt.
2. Otepää Lasteaia direktor Marju Ilistom andis ülevaate lasteaia suvistest-sügisestest tegevustest:
●Kevadlaadal heategevusliku kohvikuga lasteaia lastele vooditarvete ostmiseks kogutud raha
kasutamine.
● Uute töötajatega ollakse üldiselt rahul ning personaliga hetkel probleeme ei ole.
●Alates sellest sügisest käivitatakse e-lasteaed. Tulemusi ja kasu saab hinnata kevadel kuid algus
tundub olevat pigem positiivne.
●Arutlusel on sobitusrühma moodustamine kuid esmalt käiekse tutvumas teiste lasteaedade
kogemustega. Hetkel oleks vajadus sobitusrühma (või väiksema rühma) järele 4 lapsel, kellest 2
kevadel kooli lähevad. Alternatiiv oleks saada nendele lastele tavarühma tugiisik ning sellel teemal
tuleks lasteaial “survestada” valda. Hetkel oodatakse valla uue lastekaitsespetsialisti valimist,
kellega sellel teemal koostööd saaks arendada.
3. Lasteaia kodukord
Kõikidele hoolekogu liikmetele saadeti uus kodukord meilile eelnevalt tutvumiseks. Kirjavigade
parandus jääb õppealajuhataja pädevusse. Esitati küsimusi ja parandusettepanekuid:
/Eve Anton/ punkt 7.2 lasteaiast puudumisest teavitamine
kodukorras on ainult lasteaia majade üldtelefonid, kuid rühmades on ka erinevaid kokkuleppeid ja
võimalusi. Kas ja kuidas rakendada e-lasteaia võimalusi
OTSUSTATI: lisada kodukorda kõik alternatiivid (lapse puuduma jäämisel tetatakse kas majadel
telefonidel, rühmas kokkulepitud kontaktisikule või e-lasteaeda.
/Mereli Mändmets/ punkt 8.4 Lapsevanemal on võimalik mitte tuua last lasteaeda mingil kindlal
perioodil direktorile esitatud avalduse alusel…
perioodi pikkuse peaks täpsemini määratlema ning millistel põhjustel seda punkti rakendatakse.
Haigused? Suvepuhkus? Pikem reis?
OTSUSTATI: lisada punktile viide lasteaia koha kasutamise korrale, kus see on täpsemini
lahtiseletatud.
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/Mereli Mändmets/ punkt 11.6 Lapsevanem peab arvestama, et ta jõuab lapsele järgi, lapse
riietatud ja koos lapsega lasteaiast lahkuda hiljemalt kella 17.55-ks.
Lasteaed on avatud kella 18.00 ning õpetajad saavad asju kokku panna ka siis, kuid lapsevanem
last riietab.
OTSUSTATI: muuta lahkumise kella ajaks 18.00
Külliki Pikk juhtis tähelepanu punkt 11.9 mõtteveale: Lapsevanem ei saada rühmaõpetajale teateid
lapse kaudu vaid ainult kirjalikult, telefoni või e-posti kaudu
/Eve Anton/ punkt 19
täpsustati, mis on militaarsed mänguasjad mida lasteaeda kaasa võtta ei tohiks.
Mobiiltelefonid on lubatud vaid kokkuleppel rühmaõpetajatega ning koolieelsel rühmal (kes
käivad muusikakoolis, trennides jne).
punkt 22.3 lastevanemate koosolekud toimuvad 2-3 korda aastas.
Kõik olid poolt, et võiks olla ka kevadel, rühmades on praktikad erinevad ning kokku saadakse ka
erinevate rühmaürituste raames.
Pähklikese maja lastevanemate üldkoosolek on planeeritud 4.11.15. ning selle raames toimub ka
loeng lapse tervisest.
Eve Anton tegi ettepaneku ka lahtiste uste päeva korraldamise kohta. Lasteaia direktori Marju
Ilistomi arvates on personaalne tutvustamine efektiivsem, kuna suures seltskonnas jäävad osad
märkamata ning pärast tuleb nagunii uuesti individuaalselt suhelda.
OTSUSTI Lahtisteuste päeva mitte kodukorda sisse kirjutada, kuid mõelda näiteks avatud
kevadpeole.
Andres Arike tegi ettepaneku lisada kodukorda hommikuse kätepesu kohustuse, mis mõnedes
rühmades on juba juurutatud - kõik lapsed pesevad käsi enne rühma minekut. Mõte on hea, kuid
mõnedes rühmades raskemini teostatav (näit. Võrukaela maja Mürakaru rühm, kelle pesuruum on
läbi kahe rühma).
OTSUSTATI lisada see punkt rühma reeglitesse.
OTSUSTATI et lasteaia direktor viib sisse muudatused ja parandused ning saadab kodukorra
lõppversiooni uuesti laiali. Kodukord kinnitatakse järgmisel hoolekogu kokku saamisel 27.10.2015
4. Kokkuvõte kevadisest lapsevanemate rahulolu uuringust.
Direktori sõnul suuri muutusi võrreldes 2012.a. uuringuga ei olnud ning esimesed kolm ja
viimased kolm olid samad asjad. Rahuolu jäi vahemikku 98-78%. Kõige vähem olakse rahul
ringitegevuse valikuga (liiga vähe), rühmaruumide ja õuealaga.
Pähklikese maja lapsevanematelt on tulnud negatiivset tagasisidet liikumisõpetaja kohta. Direktor
lubas infoga tegeleda.
5. Lasteaia uus arengukava 2016-2018
Hetkel sai hoolekogu liikmetele laiali saadetud esialgne tööversioon, mis vajab täiendamist ja
parandamist. Direktor soovis, et hoolekogu teeks arengukava jaoks oma SWOT-analüüsi lasteaia
hetkeseisust ning teeks ettepanekuid edaspidiseks tööks.
Küsimused seoses arengukavaga:
/Eve Anton/ Kes kirjutab arengukavas olnud projekte?
/Marju Ilistom/ Direktor ning õpetajad (Maarja Raud) olenevalt projektist.
Siim Kalda arvas, et arengukava võiks olla pikemaks perioodiks kui 3 aastat, näiteks 10 aastaks.
Direktori Marju Ilistomi arvates võiks olla pikkus 6 aastat.
Arutlus uue maja teemadel - kas renoveerida ja laiendada ikkagi Pähklikese maja. Hetkel on
müügil üks Pähklikese majaga piirnev krunt. Siim Kalda sõnul puudub vallal võimekus uue maja
ehitust finantseerida. Kui renoveerida, siis kuhu panna rühmad? Aastal 2030 karmistuvad nõuded
lasteaedadele ning siis ei vastaks enam nõuetele ei Pähklikese ega Võrukaela maja.

3
OTSUSTATI leppida kokku kohtumine vallavanemaga ning kuulata tema poolseid mõtteid ja
ettepanekuid. Välja pakutud aeg 4.11.15. pärast Pähklikese maja üldkoosolekut kell 18.00.
Direktor Marju Ilistom lepib vallavanemaga aja kokku.
Hoolekogu esimees Mereli Mändmets tegi ettepaneku hoolekogul koguneda enne novembrit, et
panna paika hoolekogu tööplaan, leppida kokku seisukohad ja küsimused vallavanemaga
kohtumiseks, teha arengukava jaoks SWOT analüüs ning kinnitada lasteaia kodukord.
OTSUSTATI: järgmise hoolekogu koosoleku aeg teisipäev, 27.10 kell 18.00 Pähklikese maja.
6. Jooksvad küsimused
Järgmiseks aastaks on planeeritud kogu lasteaia personali palgafondi tõusuks 2%.
2016.a. investeeringute reale on planeeritud lastaedu ümbritsevate aedade vahetus. Leigor Lepik
tegi ettepaneku arvesse võtta pakkumiste võtmisel asjaolu, et aiad oleksid tiheda avaga, et lapse
käsi ei mahuks aia tagant mürgiseid marju haarama või lahtiste koertega suhtlema.
Toitlustamine jätkub endisel viisil, ehk mõlemas majas on oma köök.
Uuest aastast tõuseb seoses alampalga tõusuga ka lasteaia koha tasu. Hooolekogu tegi direktorile
ettepaneku, sellest ka rühmade infotahvlitel teada anda ning lapsevanematele meelde tuletada.

Koosoleku juhataja: Mereli Mändmets
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