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Lasteaia lahtiolekuaegade muutmine
Jõulupidude korraldamine
Hoolekogu esimehe asetäitja valimine
Jooksvad küsimused

KUULATI:
1. Kuulati ära direktori kokkuvõte lastevanemate küsitlustest lasteaia lahtiolekuaegade muutmiseks
kella 7.00 kuni 19.00. Kokku avaldas soovi 12 vanemat Pähklikese majas ja 1 lapsevanem
Võrukaela majas. Konkreetne ja põhjendatud vajadus puudutas hetkel kolme last. Hoolekogu
arvates võiks kokkuleppel lasteaiaõpetajatega võimaldada üks rühm avada kell 7.15 ja kui
ilmastikutingimused halvenevad, siis kell 7.00, mitte muuta kogu lasteaia lahtiolekuaega.
OTSUSTATI: üks rühm avatud kella 7.15 alates detsembrikuust.
2. Krõlli rühma lastevanemate esindaja M. Mändmets juhtis hoolekogu ja direktori tähelepanu
asjaolule, et kolme lasteaiarühma ja gümnaasiumi jõulupidu toimuvad samal kuupäeval ja tegi
ettepaneku järgmisel õppeaatal haridusasutustel teha omavahel koostööd. Diretori sõnul tingis
kuupäeva valiku esinema kutsutu tihe graafik. Ürituste kattumise kompenseerimiseks planeeriti
jõulupeo alguse ajaks kell 16.00, arvestades ka asjaolu, et kirik on külm ja esinemised ei kesta
kaua. Direktor vaatab koos muusikaõpetajaga üle eeskava pikkuse ja pidu alustatakse täpselt.
OTSUSTATI: Direktor kooskõlastab järgmisel õppeaastal pidude toimumise ajad teiste
haridusasutustega.
3. Hoolekogu esimehe asetäitja kandidaadiks esitati M. Mändmets.
OTSUSTATI: Valituks osutus ühehäälselt M. Mändmets.
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4. Jooksvad küsimused.
4.1. Lasteaia tervisemeeskonna liige K. Uibopuu ütles, et töörühma koosolekul arutati motiveerida
personali ja panustada nende tervisesse. Töörühma liikmetele L. Vihmale ja K. Uibopuule anti
ülesanne pöörduda hoolekogu poole küsimusega kas ka lapsevanemad saaksid oma panuse anda.
Abi pakkusid A. Männiste mee ja K.-L. Treufeldt hobuteraapiaga. K. Pikk uurib võimalusi saada
lasteaia personalile soodutust Pühajärve Spaa ujula kasutamisel.
4.2. Kuna talv on kohal, tundis A. Männiste muret lumelükkamise pärast lasteaia ümbruses. Tehti
ettepanek et A. Männiste võtab sel teemal ise ühendust valla heakorraspetsialistiga.
4.3. Lepatriinu rühma lasteavanemate esindaja E. Anton küsis lasteaia 2014.a. eelarve kohta.
Direktor ütles, et tuleb uus arutelu. Hetkel on plaanis töötajate töötasu tõstmine.
Seoses vallavõimu muutumisega leidsid hoolekogu liikmed, et hoolekogu järgmisele koosolekule
võiks kutsuda osalema vallavanema K. Veere.
OTSUSTATI: A. Männiste ja M. Ilistom pöörduvad vastava ettepanekuga vallavanema poole.
Eeldatav aeg 15.jaanuar kell 18.00 vallavalitsuse ruumides.
4.4. Lepatriinu rühma lasteavanemate esindaja E. Anton küsis kuidas käitutakse lasteaias kui
rühma tuuakse haige laps. Direktor vastas, et õpetajad võivad vanemate teha ettepaneku haige laps
koju viia ja nad teevadki seda, aga otseselt vastu võtmisest keelduda pole neil õigust.
Haigestumist kinnitada saab perearst ja vastavalt seadusele sedagi vaid hetkel kui laps viibib arsti
vastuvõtul. Seega saab loota ainult lastevanemate südametunnistusele. Abi võiks olla vanemate
omavahelisest suhtlemisest. Reeglina on probleemid ühtede ja samade lastega. Asja teine külg
puudutab haigena lasteaeda toodava lapse enesetunnet ja tervisele tekitatavat kahju. See on juba
sotsiaalne probleem, millega peab pöörduma valla lastekaitsetöötaja poole.
OTSUSTATI: Lasteaia töötajad suunavad vajaduse tekkimisel haige lapse lasteaeda toonud
lapsevanema lasteakaitsetöötaja juurde nõustamisele.
4.5. Lasteaial on uus kodulehekülg www.otepaalasteaed.ee , mida on väga lihtne täiendada, et
jagada infot lasteaias toimuva kohta ja üles riputada dokumente. Hoolekogu protokollid võib leida
lingi Hoolekogu alt rippmenüüst. Infovahetuse parandamiseks hakkavad toimima erinevad
meililistid.
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