OTEPÄÄ LASTEAED

Otepää Lasteaia hoolekogu erakorraline koosolek 27.10.2015
Algus 18:00
Lõpp 20:25
Osalejad registreeritud eraldi lehel.
PÄEVAKORD:
1. Kohtumine vallavanema ning uue valla haridus- ja kultuurinõunikuga 2.11 – mida
küsida/arutada?
2. Otepää Lasteaia uue kodukorra kinnitamine.
3. Otepää Lasteaia 2015/2016 õppeaasta tööplaan
4. Otepää lasteaia SWOT analüüs uue arengukava jaoks
KUULATI:
1.Kohtumine vallavanema ning uue valla haridus- ja kultuurinõunikuga 2.11 – mida
küsida/arutada?
Eve Anton refereeris eelmist kohtumist lugedes ette 2014.a. hoolekogu koosolekut protokolle ja
tuletades meelde, mis teemad olid arutlusel eelmisel vallavanemaga kohtumisel ning millised olid
arengud peale kohtumist.
Merlin Müür tutvustas lisaks koalitsiooni läbirääkimiste käigus välja käidud mõtet eraettevõtte
kaasamisest. Lasteaia direktor ning teised hoolekogu liikmed sellest kuulnud polnud.
Siim Kalda sõnul on valla hetkeseis selline, et uue lasteaia ehitamiseks vallal raha ei ole ning
lähema 7 aasta jooksul ka ei paista projektidega tulevat.
Direktori sõnul on plaanis 2016.a. valla eelarvest rahastada eksperthinnangu tellimist, sest lasteaia
hoonete tehnilist seisukorda ei ole siiani kaardistatud.
OTSUSTATI: hoolekogu nimel tuleb teha vallale ametlik kiri, kus loetleda üles kõik majadega
probleemid (näit: Pähkliseses tuleb mõne rühma kraanidest ainult kuuma vett, aknad ei käi
korralikult kinni/lahti, parkimine Kopli tn. poolse värava ette, mõlema maja piirdeaiad jne) ning
nõuda eksperthinnangu kohest tellimist. Kirja koostab Maarja Raud.
Vallavanemalt küsida:
-Milline on valla ametlik suund seoses lasteaiaga? Kas vana renoveerimine või uue ehitus?
-Mis on saanud 2014.a. kohtumisel lubatud analüüsist? Kas on tehtud? Palju läheb maksma vana
maja renoveerimine? Kuidas lahendataks remondi ajal lasteaia töö?
-Kui renoveerida Pähklikese maja ja teha seda suuremaks, siis kas poleks mõtekas osta ära
lasteaiaga piirnev ja hetkel müügis olev krunt? Või tõdeda paari aasta pärast, et oleks vist pidanud?
-Milline on valla poolt pakutav lahendus seoses tugiisikutega (2015.a. septembrist oleks vaja
vähemalt kahele lapsele rühma tugiisikut kuna senised töötajad lahkusid töölt. Vald ei ole suutnud
uusi leida ja hetkel on see pigem lastevanemate mureks jäänud!)
2. Otepää Lasteaia uue kodukorra kinnitamine.
Uus parandustega kodukord saadeti hoolekogule tutvumiseks 21.10.15 e-maili teel . Külliki Pikk
saatis direktorile parandamiseks mõned keelelised vead, Merlin Müür tegi ettepaneku mitte
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kirjutada punkti 6. konkreetseid toidupäeva maksumusi, vaid viidata pigem hoolekogu ja lasteaia
juhtkonna otsusele.
OTSUSTATI: kinnitada lasteaia uus kodukord.
3. Otepää Lasteaia hoolekogu 2015/2016 õppeaasta tööplaan
Eelmise kevade laadakohvik oli tore üritus ning Eve Antoni arvates võiks selliseid koostegemisi
olla rohkemgi. Samuti on traditsiooniliseks saanud kevadeti lapsevanematega lasteaedade õuealade
koristustalgud.
Merlin Müür rääkis 1.-3.07.2016 plaaneeritavast Otepää 900 raames korraldatavast Retrofestist
ning 2.07 Otepääl toimuvast kohvikute päevast. Seal võiks olla ka näiteks Lasteaia kohvik.
Pähklike on sel ajal kollektiivpuhkusel, kuid hoov on ju vaba.
Lasteaia töötajatele võiks olla mõni motivatsiooni üritus – küsida töötajatelt soove.
Urmas Orussaar tegi ettepaneku õunamahla päeks – lasteaias koos pressida, et lapsed ka näeksid.
Sellel aastal on õunas otsas, kuid jätta mõte uueks sügiseks.
Siim Kalda pakkus välja Lasteaia talvepäevi Winterplace’s. Teostus tahab läbimõtelmist, sest
lasteaias on hetkel 171 last + õpetajad + lapsevanemad.
Ehitada võiks üheskoos lumelinna, korraldada kevadmatk ümber Pühajärve.
MR tõstatas arutelu, kuidas kasata üritustele rohkem lapsevanemaid.
4. Otepää lasteaia SWOT analüüs uue arengukava jaoks.
Kas võtta aluseks 2012.a. hoolekogu poolt tehtud analüüs või teha esmalt uus ajurünnak. Otsustati
kõigepealt kirja panna oma mõtted ning pärast vaadata üle ka tehtud SWOT.
Otepää Lasteaia SWOT analüüs valmib eraldi dokumendina.
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