OTEPÄÄ LASTEAED

Otepää Lasteaia hoolekogu koosoleku
protokoll nr 2, 06.11.2019
Koosoleku algus: kell 18.00
Koosoleku lõpp: kell 19.45
Osalejad: M.Liias, L. Savolainen, S. Rõõmussaar, R. Rõivas, J. Moros, G.-A. Tadolder-Saar
Puudusid: M. Tamm, S. Libeon, L. Raev, M. Viks, V. Eljand-Kärp
Kutsutud: M. Ilistom, M. Vähi
Päevakord:
1. Haige laps lasteaias
2. Sõimerühma laste arvu suurendamine
3. Jooksvad küsimused
Kuulati:
1. Hoolekogu esimees R. Rõivas ja Võrukaela maja esindaja M. Vähi osalesid Tartu
Haridusfestivali raames vestlusringis „Lasteaiakõlbulik haige laps ja tervislik toit lasteaias.
Spetsialistid ja lapsevanemad“. Hoolekogu koosolekul tegid nad lühikokkuvõtte antud vestlusringi
arutelust erinevate teemade käigus. Arutelul tõdeti näiteks, et probleemi lahendamisega ei ole
kaugele jõutud. Haige laps lasteaias on hoolekogu korduvalt teemaks olnud, samuti lahendused
kuidas olukorda parandada. Näiteks teavitustöö vanemate hulgas, parem info liikumine nakkuste
leviku kohta jne.
Otsustati:
1.1. Korraldada lapsevanematele vestlusring teemal haige laps lasteaias. Esinejaga kokkuleppe
sõlmib R. Rõivas.
1.2. Lasteaia kodukorras täpselt lahti kirjutada, millised on haigustunnused ja millal võib last
lasteaeda tuua. Muudetud kodukorda tutvustatakse lapsevanematele allkirja vastu. Kodukorraga

2
tutvumisel on allkiri nõusolek täita kodukorras sätestatud tingimusi. Kodukorra muudatused
koostab M. Ilistom koostöös meditsiinitöötajatega.
1.3. Rääkida Otepää Tervisekeskuse arstidega, et haiguste määratlemine oleks üheselt arusaadav.
R. Rõivas lepib kokku kohtumise Otepää Tervisekeskuse juhatajaga.
1.4. Rühmade siseselt info jagamine nakkuste leviku kohta. Õpetajate poolne selgitustöö.
1.5. Taotleda tervishoiutöötaja ametikoha loomist lasteaia koosseisu.
2. M. Ilistom tegi ettepaneku suurendada sõimerühmas laste arvu 2 võrra.
Otsustati:
2.1. Suurenda laste nimestikulist arvu kui lasteaiale võimaldatakse abipersonali. Poolt 6 ja vastu 0
hoolekogu liiget.
3. Jooksvad küsimused:
3.1. Tehti ettepanek panna rühmade juurdepääsude juurde desinfitseerimisvahendid, mis on
mõeldud majja sisenejatele, mitte lastele.
3.2. Toitlustamine lasteaias. R. Rõivas tõdes, et muudatusi menüüs tuleb teha aegamööda, et lapsed
jõuaksid harjuda. Hetkel tegeldaks lasteaias suhkru ja teiste kiirete süsivesikute hulga
vähendamisega menüüs.
3.3. Seoses valla piiride laienemisega teha Otepää Vallavalitsusele ettepanek pakkuda lasteaiakohti
elukoha järgi lähimasse piirkondlikku lasteaeda.
3.4. Esmaabi andmine lasteaias. Vastavalt sotsiaalministri määrusele „Tervisekaitsenõuded
koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ §6 lg (3) peavad pedagoogid ja
õpetajaid abistavad töötajad oskama anda esmaabi. Lasteaias korraldatakse regulaarselt
esmaabikoolitusi.
3.5. Õuealade valgustamine. Direktoril üle vaadata õuealade valgustus ja tellida lisavalgustid.
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