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PÄEVAKORD:

1. Esimehe ja aseesimehe valimine
2. Kooskõlastus Otepää Lasteaia sisehindamise aruandele 
3. Kooskõlastuse andmine Otepää Lasteaia õppekava muudatustele
4. Arengukava 2021-2023
5. Jooksvad küsimused

      
1. Ettepanekud asuda hoolekogu esimehe kohale tehti R. Rõivasele ja aseesimehe kohale S. 
Rõõmussaarele.

OTSUSTATI: ühehäälselt kinnitati hoolekogu esimeheks R. Rõivas ja aseesimeheks S. 
Rõõmussaar.

2. Otepää Lasteaia sisehindamise aruanne 2017-2020 a oli eelnevalt saadetud hoolekogu liikmetele
tutvumiseks. Õppealajuhataja M. Kase tegi aruandest lühikokkuvõtte. Hoolekogu liikmed esitasid 
mõned küsimused.

OTSUSTATI: anda kooskõlastus Otepää lasteaia sisehindamise aruandele.

3. Otepää Lasteaia õppekava koos välja toodud muudatustega oli eelnevalt hoolekogu liikmetele 
tutvumiseks saadetud. Õppealajuhataja M. Kase tutvustas lühidalt muudatuste põhjusi ja sisu.

OTSUSTATI: anda kooskõlastus Otepää Lasteaia õppekava muudatustele.



4. Uue arengukava koostamise aluseks on lasteaia sisehindamise aruanne ja riskianalüüs. 
Hoolekogust toodi välja, et üks suur probleem on ruumipuudus. Rühmade nimekirjade 
suurendamine pole pikemas perspektiivis lahendus. Lisaks on vaja ruume kahele rühmale.  Küsiti, 
kas Pähklikese majas (renoveeritud maja) kehtib ikka pindala nõude täitmise, 4 m2 iga lapse ja 
täiskasvanu kohta, edasilükkamine 2030.aastasse? 

5. Jooksvad küsimused

5.1. Tehti ettepanek, et www.elasteaed.eu kaudu oleks võimalik lapsevanematel hakata märkima 
laste kohal käimist. Orienteeruv aeg võiks olla 02.november 2020. 
5.2. Kopli tn poolse parkla kasutamisega seoses selgus, et parklas seisavad mitu auto, mille 
omanikud on naabermajade elanikud. Direktor on pöördunud abi saamiseks valla 
heakorraspetsialisti poole. Hoolekogu liikmed omalt poolt pakkusid välja kellaajalise parkimise 
korra. Samuti võiksid lasteaia töötajad hommikusel ajal oma autod parkida eemale.
5.3. Õpetajate asendamine koolituste ajal lapsevanemate poolt. Rühmaõpetajad küsivad vanematel 
kas lapsevanematel on võimalik konkreetsetel päevadel rühma tulla. Kui selgub, et vanematel pole 
võimalik tulla, lahendab asendajate küsimuse juhtkond.
5.4. Käesoleval õppeaastal muutub Otepää Gümnaasiumis eelkooli läbiviimine. Lastega hakkavad 
tegelema nende tulevased klassijuhatajad. Selleks on algklasside õpetajad käinud vestlemas 
mõlema maja koolieelsete rühmade õpetajatega. Sellele järgneb tutvumine lastega rühmades 
lasteaiapäeva jooksul. Saadud infole toetudes peaks jaanuari alguseks olema klasside koosseisud 
komplekteeritud, et alustada eelkooliga oma õpetaja käe all.
5.5. Mänguasjapäeva läbiviimine jätta rühmade otsustada, kuna rühmad on erinevad ja eesmärgid 
päevale on erinevad.
5.6. Laste varajasem lasteaeda toomine. Kuna probleem ei puuduta paljusid vanemaid, pole hetkel 
plaanis lasteaia lahtiolekuaegu muuta. Küll aga võib palvega natuke varem tulla, pöörduda 
rühmaõpetajate poole. Kui sellest abi pole, pöörduda direktori poole, et leida lahendus näiteks 
valverühma näol.
5.7. Haige lapse õde või vend lasteaias. Kas tuua teine laps lasteaeda, jääb vanema otsustada, kui 
tegu pole raske nakkushaigusega (gripp, sarlakid, tuulerõuged jms).
5.8. Valgustus õuealadel ja Pühajärve tee ülekäigurada. Valgusteid on paigaldatud ja jookmiseks 
ning mängimiseks peaks sellest piisama. Kui ei, siis lisame veel valgusteid. Oluline oleks, et 
lapsed ikka õhtusel ajal õues käiksid, et valgustuse paigaldamisel oleks mõtet. Valgustuse 
probleeme saab lahendada kui hakatakse välja vahetama linna tänavavalgustust.
5.9. Mitme rühma töötajatele öeldi häid sõnu hoolekogu liikmete poolt.
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