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1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Esimeheks valiti R. Rõivas ja aseesimeheks V. Eljand-Kärp
2. Kodukorra muutmine
Haridus- ja Teadusministeerium korraldas 2018/2019 õppeaastal haridusasutuste kodukordade
seire. Otepää Lasteaia kodukorras oli täitmata KELS § 9² lg 2 esitatud nõue sätestada laste ja
lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile
reageerimise, juhtumist teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamise
kord. Kuna lasteaial on olemas kriisiplaan, siis oli kodukorras lahti kirjutatud ainult turvalisuse
tagamine lasteaia territooriumil.
Ettepanek muuta lasteaia kodukorda lisades kodukorrale punkti 22 Turvalisuse tagamine lasteaias.
Ettepaneku poolt hääletas 10, vastu oli 0 ja erapooletu 0 hoolekogu liiget.
Otsustati kinnitada kodukorra muutmine p 22 lisamisega.
3. Ettepanekud uue kodulehe täiendamiseks
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3.1. Kodulehele lisada koht, kuhu lapsevanem saaks pöörduda mure või ettepanekuga, otseselt
juhtkonna poole pöördumata. Anonüümseid pöördumisi arvesse ei võeta.
3.2. Kodulehele lisada kõikide rühmade kontakttelefonid ja e-mailid. Kas info liigub e-mailide või
mõne muu kanali kaudu, jääb rühmade otsustada.
Ettepanek: seada kõikides rühmades sisse oma telefon.
4. 2020. a eelarveprojekt
Vastavalt vallavalitsuse korraldusele, Otepää valla 2020. a eelarve koostamise ajakava ja
tingimuste kinnitamine, 16.09.2019 nr 2-3/422, jäävad eelarve tööjõukulud ja majanduskulud
2019. a eelarve tasemele. Muutused on lubatud sisemiste ressursside arvelt. Tänu Pähklikese maja
rekonstrueerimisele on kulud küttele ja soojale veele vähenenud. Vabanenud raha saab kasutada
inventari, IT-arenduse, hügieenivahendite ja teenuste mahu suurendamiseks.
5. Jooksvad küsimused
5.1. Kuidas jõuab rühmades igapäevane info vanemateni? Rühmade e-mailide kaudu. Paremini
peab ära kasutama keskkonna www.elasteaed.eu võimalusi.
5.2. Ringitegevused võiksid kajastuda kalendris, et vanemal oleks ülevaatlikum ja paremini
hallatav vaade.
5.3. Igal rühmal peavad olemas olema turvavestid, mida tuleb hoida korras ja kasutada vastavalt
lasteaia kodukorrale.
5.4. Rattad on lubatud vaid lasteaeda tulles ja sealt lahkudes. Ratastega seotud teemapäevade ja
ürituste korral toob lapsevanem lapsele lasteaeda kiivri.
5.5. Lasteaia kohatasu vabastuse korda pole vallavalitsus veel välja töötanud.
5.6. Tehti ettepanek, et lasteaial peaks lisaks lapse isa ja ema kontaktidele olemas olema ka nö
tagavarakontakt juhuks, kui lapsevanemaid ei õnnestu tabada.
5.7. Lasteaed peab lapsevanematele pakkuma korra aastas võimalust arenguvestluseks. Õpetajatel
on õigus teha selgitustööd arenguvestluste olulisusest lapse arengu hindamisel.
Tehti ettepanek mõlema õpetaja osalemiseks arenguvestlusel. Arenguvestlusel saab lapsevanem
tutvuda lapse arengumapiga, mis muul ajal asub rühmas. Lapsevanemal on õigus iseseisvalt
arengumapiga tutvuda ka arenguvestluse välisel ajal.
5.8.Rahulolu-uuringute küsitlus võiks sel õppeaastal olla elektrooniline. Eelmise aasta küsitluse
tulemusi tutvustab direktor järgmisel hoolekogu koosolekul.
5.9. Rühma nimekirjade kujunemine. Palju pahameelt tekitab suure vanusevahega laste
paigutamine ühte rühma.
Hoolekogu toetab laste rühmade vahel ümber paigutamist selliselt, et kahel viimasel lasteaia-aastal
oleksid rühmakollektiivid lõplikult paigas.
5.10. Tehti ettepanek hambaarsti külastamiseks rühmade kaupa.
5.11. Kooli ja lasteaia koostöö parandamine. Hoolekogu tegi ettepaneku kooli ja lasteaia vahelise
suhtluse tõhustamiseks. Lasteaial võiks olla ülevaade koolis toimuvatest üritustest, et neist
võimalusel osa võtta. I klasside õpetajad võiksid kevadel külastada lasteaeda, et ühises
vestlusringis viimaste rühmade õpetajate ja lapsevanematega mõtteid vahetada.
5.12. Ettepanek: rühmakoosolekutel võiksid osaleda logopeed, muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja.
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5.13. Voodipesu ja käterättide olukord. Voodipesu vahetatakse järjest välja. Voodipesu pestakse üle
kahe nädala, käterätte vajadusel sagedamini.
5.14. Haiged lapsed rühmas. Teema jätkub järgmisel hoolekogu koosolekul novembrikuus, mis
keskendub haigete laste temaatikale.
5.15. Rühmades võiks ühtselt olla kehtestatud nõue, et igal lapsel on oma joogitops ja kantakse
vahetusjalatseid.
5.16. Ettepanek: alates 5. eluaastast kasutavad lapsed prae söömiseks nuga ja kahvlit.
5.17. Toitlustamine. Kuna toiduraha on suur (1.90 päevas), võiks toit olla kvaliteetsem. Lasteaed
võiks tellida toitumisnõustajalt kahe nädala näidismenüü.
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