OTEPÄÄ LASTEAED

Otepää Lasteaia hoolekogu koosolek
Protokoll nr 3, 20.01.2020.
Koosoleku algus: kell 17.30
Koosoleku lõpp: kell 19.45
Osalesid: J. Moros, R. Rõivas, S. Rõõmussaar, V. Eljand-Kärp, L. Savolainen, L. Pauskar,
L. Savolainen
Puudus: M. Tamm, G.-A. Tadolder-Saar, M. Liias, M. Viks
Kutsutud: M. Ilistom
PÄEVAKORD:
1. Lasteaia kodukorra muutmine
2. Rühmade koosseisud 2020/2021.õ.a.
3. Jooksvad küsimused
1. Lasteaia kodukorra muumine
Hoolekogu esimees tutvustas Otepää Tervisekeskuses toimunud kokkusaamise tulemusi.
Muudetud kodukorda tutvustatakse allkirja vastu kõikidele lapsevanematele. Perearst viib läbi
laste haigestumiste teemalise koolituse lastevanematele.
OTSUSTATI: kinnitada Otepää Lasteaia kodukorra p 15 ja 16 muudatused ning teha need
lapsevanematele teatavaks allkirja vastu.
2. Rühmade komplekteerimine 2020/2021 õa.
Rühmade komplekteerimiseks on kaks võimalust. Esimene neist on järjekorras olevate laste
paigutamine rühmades olevatele vabadele kohtadele. Teine võimalus on laste ümberpaigutamine
õigetesse vanuserühmadesse, mis puudutab paljusid lapsi. Milline variant neist töösse läheb, on
selge hiljemalt maikuu keskpaigaks. Võimalusi arutatakse nii õpetajate kui lapsevanematega.
3. Jooksvad küsimused
3.1. Lisarahastuse leidmine lasteaiale.
Hetkel PRIA (koolipiim ja –puuvili), KIK (projektid) ja Otepää valla huviharidust toetavad
projektid. Tegemisel projekt INNOVE-le.
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3.2. Sõime lisapersonal
Sõimerühmas kasutasime jaanuaris praktikandi abi, alates veebruarist olemas lisapersonal 0,5
kohaga.
3.3. Kohatasust vabastus suvekuudel
Vabastust on võimalik taotleda ainult valla sotsiaalosakonna kaudu.
3.4. Laste arvu vastavusse viimine põrandapinna suurusega aastaks 2030.a.
Hetkel on Otepää valla arengukavas Võrukaela maja ruumide renoveerimine 2028.a.
3.5. Lasteaia uus arengukava.
Uus arengukava peab olema kinnitatud 31.detsember 2020.a. Hetkel käivad eeltööd.
3.6. Koostöö kooliga
Hoolekogu esindajal teha ettepanek OG hoolekogule, moodustada komisjon laste esimestesse
klassidesse jaotamiseks.
Uurida võimalusi lasteaia eelkoolirühma viimiseks OG ruumidesse, et lahendada ruumipuudust
lasteaias.
3.7. Erivajadusega laps lasteaias
Lasteaias on erivajadusega lapsi. Lapsevanematel on õigus taotleda vallalt tugiisikut.
Septembrist on 0,5 koormusega tööl eripedagoog.
3.8. Lastega õhtupoolikul õues käimine.
Hetkel õhtupoolikuti õues ei käida, sest on väga märg, rõske ja porine.
Pühajärve tee poole paigaldatakse veel üks lisavalgusti.
3.9. Liiklus lasteaia juures
Autod jäetakse lasteaia värava ees töötava mootoriga seisma kuni lapsi sisse viiakse.
Palve vanematele seda mitte teha. Väravatele paigaldatakse vastava sisuga sildid.
Kopli tn poole lamava politseiniku paigaldamise ja Pühajärve tee pool jalakäijate ülekäigu
paremini nähtavaks tegemisega tegelevad hoolekogu liikmed.
3.10. Hoolekogu liikme osalemine vallavolikogu hariduskomisjoni töös.
Hoolekogu poolt otsustatakse, kas see oleks vajalik ja direktor uurib, kuidas seda vormistada.

Koosoleku juhataja : R. Rõivas

Protokollija: L. Pauskar

