OTEPÄÄ LASTEAED

Otepää Lasteaia hoolekogu koosolek
Protokoll nr 4, 03.06.2020.
Koosoleku algus: kell 17.30
Koosoleku lõpp: kell 19.40
Osalesid: J. Moros, R. Rõivas, S. Rõõmussaar, V. Eljand-Kärp, L. Savolainen, L. Pauskar,
S. Libeon, G.-A. Tadolder-Saar, M. Liias
Puudus: M. Tamm, M. Viks
Kutsutud: M. Ilistom, M. Vähi
PÄEVAKORD:
1. Pähklikese maja mänguväljaku seisukord
2. Suveperioodil töökorraldus ja õppetöö läbiviimine
3. Kooliks ettevalmistamine, eelkoolis käimine ja klassidesse määramine
4. Rühmade moodustamine vanuse järgi
5. Arenguvestluste läbiviimine
6. Rahulolu-uuringute tulemused
7. Lasteaia territooriumil liikumise reeglid ja korraldused seoses COVID19-ga
8. Info jagamine toimuvatest ja mittetoimuvatest üritustest
9. Talgupäevade korraldamine Otepää Lasteaias
10. Eriolukorra ajal kooliminejate laste õppetegevuse jätkamine
11. Muud küsimused
12. Ettepanekud
1. Pähklikese maja kooliminejate mänguväljakule pandi liiv ja tõsteti pinda, kuid mitte piisavalt.
Välja on veel vahetamata liivakast.
Otsustati: leida lahendus pinnase tõstmise või paksemate turvamattide paigaldamisega.
2. Juunikuus töötab lasteaed tavalise töökorralduse järgi, välja arvatud koolieelikute rühmad.
Töötavad logopeedid, liikumis- ja muusikaõpetajad. Suveperioodi täpsem töökorraldus selgub kui
on teada suvel kohta vajavate laste arv (info rühmaõpetajatele 19.juuniks k.a.). Vajadusel on
avatud kuni kolm rühma eraldi suuremate ja väiksemate laste jaoks.
Otsustati: lasteaia kodulehele panna valverühmade töögraafik ja infotelefoni number, millele
helistades saab täpset infot hetkel töötavate valverühmade kohta.
3. 8.juunil kohtuvad OG direktor M. Murumaa, õpetaja T. Jaaniste Pähklikese majas koolieelsete
rühmade õpetajatega, et arutada laste jagunemist klassidesse. Hoolekogu toetab seda, et tullakse
lasteaed ja arutatakse klasside moodustamist. Eelkooli läbiviimisel võiks arvestada rohkem lasteaia
päevakavaga ja läbiviijad võiksid olla tulevased klassijuhatajad.
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Otsustati: lasteaia direktor räägib hariduskomisjonis eelkooli korraldamise probleemidest.
4. Rühmade moodustamine vanuse järgi saab uuel õppeaastal teoks. Vanemate rühmade laste
vanematega on ühendust võetud. Kõikide nõusoleku saamisel saab hakata muudatustest teavitama
nooremate rühmade laste vanemaid. Kuna lasteaiakoha järjekorras on palju lapsi, tegi lasteaia
direktor hoolekogule ettepaneku koguneda augusti alguses, et arutada rühmade nimekirjade
suurendamise võimalust.
5. Käesoleval õppeaastal pole arenguvestlusi läbi viidud kõikides rühmades. Üheks põhjuseks oli
eriolukorra kehtestamine ja lasteaia sulgemine. Samuti lapsevanemate madal huvi. Rühmaõpetajad
peavad vanematega vestlema arenguvestluse olulisusest ja pakkuma välja ajad vestluste
läbiviimiseks hiljemalt jaanuarikuus. Vanema tähelepanu pälvimiseks ei piisa teavitusest rühma
seinal. Kui tekib probleeme, siis võiks kohe pöörduda direktori poole, et koos asju arutada.
6. Rahulolu-uuringute tulemuse olid peaaegu kõigis valdkondades madalamad kui eelmisel
õppeaastal. Põhjuseks võib olla internetiküsitlus, mis tagas vanemale täieliku anonüümsuse.
Enim rahulolematust põhjustavad ikkagi õuealad ja ruumikitsikus. Mõne rühma lõikes oli
rahulolematust märgata personali suhtes. Madal oli rahulolu info jagamisega.
Järgmisel õppeaastal muutub rahulolu-uuringute läbiviimise vorm, sest algab uus kolme aastane
sisehindamise periood.
Otsustati: juhtkonnal leida lahendused ja motivaatorid, et kõik rühmad jagaks võrdselt infot.
7. Lasteaia territooriumil liikumisele seoses COVID19-ga erilisi piiranguid pole kehtestatud. Välja
arvatud rahvarohkete ühisürituste korraldamine. Seepärast toimuvad koolieelikute lõpupeod eraldi.
8. Info üritust ära jäämise kohta on üleval lasteaia kodulehel.
9. Ühiseid talgupäevi sel kevadel ei toimu. Küll aga võivad need toimuda rühmade kaupa, kui
õpetajatel on välja pakkuda ideed, mida teha oma mängualale.
10. Eriolukorra ajal õppetegevused lasteaias lakkasid. Mõned rühmad küll saatsid laiali
õppematerjale ja infot huvitavate tegevuste läbiviimiseks, kuid see ei olnud laialdane.
Otsustati, et lasteaias arutatakse läbi võimalused kuidas vajadusel eriolukorras lapsevanemaid
toetada, eriti kooliminejate laste vanemaid.
11.1. Hoolekogu mureks on olnud liiklemise ohutumaks muutmine Pähklikese maja ümber.
Pühajärve teele liiklustiheduse mõõtmise tulemuste põhjal kiirusetõket vaja pole. Ülekäiguraja
märgistus uuendatakse üldises korras ja valgustus vaadatakse üle sügisel linnavalgustuse
uuendamise projekti käigus. Kopli tänavale tuleb kaks kiirusetõket. Vallavalitsus on lasteaia
direktorit sellest juba teavitanud.
11.2. Lasteaia töötajate esindaja küsis hoolekogult, et kas lasteaias peale puuduste ka midagi head
on? Hoolekogu liikmed tõid positiivsena välja Pähklikese maja remondi, hea personali, oma
köökide olemasolu ja selle, et lapsed liiguvad palju ka väljaspool lasteaeda.
Teise murena tõi töötajate esindaja välja mõtlematuid ütlemisi ja hinnanguid töötajate kohta
internetis. Hoolekogu soovitus oli pöörduda oma rühma hoolekogu esindaja poole, et asjale kohe
piir panna. Töötajate esindaja ettepanek oli koostada lasteaia eetikakoodeks.
11.3. Arvutite soetamisel rühmadesse on viimasel ajal kasutatud rentimist ja sellega jätkatakse, sest
tarkvara aegub kiiresti.
12.1. Ettepanek, et hoolekogu ei pea igal koosolekul kaasama lasteaia direktorit. Hoolekogu
esimehe sõnul on see mõeldav, kui puuduvad küsimused lasteaia direktorile.
12.2. Ettepanek muuta lasteaiakoha taotlemise korda nii, et eelisõigus koha saamiseks on oma
piirkonna lastel.
12.3. Ettepanek paigaldada välisuste juurde desinfitseerimisvahendite dosaatorid.
12.4. Ettepanek korraldada rohkem ühisüritusi kahe maja kooliminejate laste rühmadele.
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