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Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu töö aruanne ja
ettepanekud lastele soodsama arengukeskkonna tagamiseks
Võru lasteaia Päkapikk hoolekogu alltoodud koosseisus on 2014/2015 õppeaastal teostanud
käesolevas aruandes toodud tegevusi arvestades hoolekogu põhiülesannet, milleks on jälgida,
et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning tehtud on sellesuunalist
koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteaed Päkapikk hoolekogu koosolekud on kõikidele
lastevanematele avatud. Lisaks on lastevanemate soove arvestades valitud igast rühmast
lisaliikmed, et veelgi laiahaardelisemalt teostada koostööd lastevanemate ja lasteaia vahel.
Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu koosseis 2014/2015 õa
1. rühm
2. rühm
3. rühm
4. rühm
5. rühm
6. rühm
7. rühm
9. rühm
10 rühm
12 rühm
Õpetajate esindaja
Võru linna
esindaja
Hoolekogu esinaine

Kristi Soll
Aire Kokk
Mailis Koger
Mari Koort
Joel Juul
Kairi Väikene
Indrek Timmo
Karin Antsov
Elina Adamson
Elger Juhkam
Kädi Heila Vels
Anneli Ott
Mari Koort

Tabel 1: Lasteaia Päkapikk hoolekogu koosseis 2014/2015 õ/a
Käesoleva aruandega esitatakse Võru Linnavalitsusele teostamiseks ettepanekud koolieelse
lasteasutuse seaduse § 11 lg 2 ja § 24 lg 3 p 3 alusel võttes arvesse kohaliku omavalitsuse
kohustust koolieelseid lasteasutusi ülal pidada, et tagada lastele ohutud ja sobilikud õppe- ja
kasvatustingimused. Ettepanekuid tehes on hoolekogu arvesse võtnud seaduses sätestatud
nõudeid koolieelsete lasteasutuste kohta (sh tervisekaitsenõuded, tuleohutusnõuded ning
ehitisele kehtestatud nõuded), millede järgimine on lasteaiale ja teda ülal pidavale kohalikule
omavalitusele kohustuslikud.

Ettepanekute puhul on välja toodud ka varasematel aastatel esinenud probleemkohad, mis ei
ole senini lahendust leidnud. Nendime ka asjaolu, et mõningate tegevuste teostamise tähtajad
on lasteaia arengukava kohaselt alles saabumas (mis annab kohalikule omavalitsusele
võimaluse võtta väljatoodut arvesse ka eelarve aruteludel ja kinnitamisel). Kindlasti palume
aruteludes arvestada 2016. a planeeritavaid tegevusi. Tähelepanu on pööratud siiski vaid
kiiresti reageerimist vajaminevatele ohukohtadele.
Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu koostöös lastevanematega ja lasteaia töötajatega on
probleemkohad Võru Linnavalituse jaoks välja toonud ja loodab, et leitakse võimalused laste
igapäevase turvalisuse tõstmiseks, sh võimalus parendada laste kasvukeskkonda.
Lisa 1 – lasteaed Päkapikk 2016/2017 õppeaastaks vajalikud tegevuste alusel ettepanekud
kohalikule omavalitsusele (1-lehel)
Lisa 2 – Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu 2014/2015 õppeaasta tegevuse aruanne (1-lehel)
Lisa 3 – Tegevuskava 2015/2016 õppeaastal
Lugupidamisega

Mari Koort
Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu esimees

LISA 1
Ettepanekud Võru Lasteaed Päkapikk lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.


Toiduplokkide (4 tk) remonti koos mööbliga.



Köögi remont ja ventilatsiooni väljaehitamine.



Välisuksed vajavad väljavahetamist (12 ust).



Trepikodade (4 tk) ja treppide remont, trepiastmed lagunenud ja ohtlikud.



Rühmades valgustuse vastavusse viimine ja hõõglampide väljavahetamine.



Nelja rühma ruumid (6, 9, 5, 4 ) vajavad remonti.



Lasteaia korpuste A ja B katuse remont ja soojustamine.



Elektrisüsteemi korrastamine.



Mänguväljaku piirava aia vahetus.



Lasteaia õuealal paiknev valgustus.



Lasteaia hoonele vajalik tellida sadevee projekt. Vesi ei jookse ära, koguneb majja.
Keldrid hallitavad



Välissein lagunenud, kohati ohtlik.



Köögi pliit ja ahi amortiseerunud.

LISA 2
TEGEVUSARUANNE 2014/2015 õppeaastal
Hoolekogus toimus .... korralist koosolekut. Hoolekogu koosoleku otsused on toodud lasteaia
kodulehel. Hoolekogu liikmed tutvustavad oma tööd ka rühmakoosolekutel või rühma listi
vahendusel.
Olulisemad teemad: lasteaia arengukava heaksiitmine, jõululaadal osalemine ja
heategevusliku perepäeva „Mängumaa“ korraldamine lastele õpitegevuseks vajaliku
keskkonna- ja vahendite soetamiseks, eelarve projekti ja selle täitmise arutelud.
Hoolekogu koosolek 16.04.2015
Otsustati: Teha ettepanek Võru linnavalitsusele moodustada liitrühma asemel alates
01.09.2015. a aiarühm (alus KLS § 6). Teha ettepanek Võru linnavalitsusele suurendada laste
arvu sõimerühmades kahe lapse võrra ja aiarühmas nelja lapse võrra (alus KLS § 7 l 1').
Mängumaa üritue arutelu võeti teadmiseks. Arutati läbi rühmade osaline sulgemine õpetajate
õppereisi raames.
Hoolekogu koosolek 09.02.2015
Otsustati: Tõsta koolipiima lastevanemate poolset omaosulust 3 sendilt 5 sendile
tagasiulatuva mõjuga alates 01.01.2015 (aluse KLS § 24 lg 3 p 5). Otsustati lasteaia
kollektiivpuhkuseks sulgemine 01.07.2015 kuni 31.07.2015. a (alus KLS § 19 lg 1 ja 2, Võru
lasteaed Päkapikk põhimäärus § 3). Võeti teadmiseks eelarve täitmise tutvustamine. Võeti
teadmiseks juubeliürituse arutelu.
Hoolekogu koosolek 28.10.2014
Otsustati: Esimeheks valida Mari Koort ja protokollijaks Kädi-Heila Vels (alus Hoolekogu
töökord p 5.8). Täiendada hoolekogu töökorda e-koosoleku pidamise võimalusega (alus
Põhimäärus § 7 lg 11). Kooskõlastati lasteaia arengukava 2015-2018 (aluse koolieelse
lasteasutuse seadus § 9 lg 1). Kinnitati Võru lasteaed Päkapikk kodukord (alus Põhimäärus §
3 p 9). Kiideti heaks arenguvestluste läbiviimise kord. Kiideti heaks lasteaia 2014/2015
õppeaasta tegevuskava (alus koolieelse lasteasutuse seadus § 24 p 3 lg 1).
Hoolekogu koosolek 23.09.2014 e-koosolek

Otsustati: Kinnitati hoolekogu tegevuse aruanne (alus Põhimäärus § 7 lg 11). Kinnitati
hoolekogu tegevuskava 2014/2015 õppeaastaks (alus Põhimäärus § 7 lg 11).

Lisa 3
Tegevuskava 2014/2015 õppeaastal
Hoolekogu tegevuse põhieesmärk:
läbi erinevate koostöövormide luua koostöös lasteaia personaliga tingimused, mis
soodustavad lapse kohanemist lasteasutuses ning hoolitsevad lapse jaoks turvalise keskkonna
loomise eest

TEGEVUS

TÄHTAEG

1

Hoolekogu tegevuse aruanne ja tegevuskava. Eelarve September 2015
projekti arutelu.

2

Arengukava

September 2015

3

Jõululaat

Detsember 2015

4

Eelarve täitmise arutelu

Aprill 2016

6

Perepäev Mängumaa

Mai 2016

