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Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu töö aruanne ja
ettepanekud lastele soodsama arengukeskkonna tagamiseks

Võru lasteaia Päkapikk hoolekogu alltoodud koosseisus on 2015/2016 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 2015/2016 õa

1. rühm Kristi Soll

2. rühm Aire Kokk

3. rühm Diana Pungar

4. rühm Mari Koort

5. rühm Joel Juul

6. rühm Kairi Väikene

7. rühm Indrek Timmo

9. rühm Marianne Mett

10. rühm Erle Ehte

12. rühm Janar Taal

Õpetajate esindaja Kadi Kalda

Võru linna esindaja Iiris Tagen

Hoolekogu esinaine Mari Koort

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 2017. õa planeeritavaid  tegevusi.  Tähelepanu on pööratud siiski vaid
kiiresti reageerimist vajaminevatele ohu- ja kitsaskohtadele.  



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. Hoolekogu
aruanne on kinnitatud hoolekogu 06.10.2016. a koosolekul.

Lisa 1 – lasteaed Päkapikk 2017/2018 õppeaastaks vajalike tegevuste ettepanekud kohalikule
omavalitsusele (1-lehel)
Lisa 2 – Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu 2015/2016 õppeaasta tegevuse aruanne (1-lehel)
Lisa 3 – Tegevuskava 2016/2017 õppeaastal

Lugupidamisega

Mari Koort
Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu esimees



LISA 1
Võru  Lasteaed   Päkapikk  hoolekogu  ettepanekud  vajalikele  kuludele,  mida  pole
võimalik 2017. aastaks antud eelarvest finantseerida

 Toiduplokkide (3 tk) remonti koos mööbliga.  

 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  (9, 5, 4 ) vajavad remonti.

 Koridoride remont  (9. rühm) 

 Lasteaia korpuste A ja B katuse remont ja soojustamine

 Elektrisüsteemi korrastamine.

 Lasteaeda ümbritsev aed.

 Lasteaia õuealal paikneva valgustus (leedlambid 4 tk). 

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

Keldrid hallitavad

 Välissein lagunenud, kohati ohtlik.

 Õuepaviljonid lagunenud

Lasteaiale  Päkapikk on tehtud 2005. aastal hoone energiaaudit ja  2006.  aastal hoonete üldise

tehnilise seisundi ekspertiisi akt. Eeltoodu alusel on loetletud ka tööd, mis esmajärjekorras

vajavad lahendamist.

 



LISA 2
TEGEVUSARUANNE 2015/2016 õppeaastal

Hoolekogus toimus 5 korralist koosolekut. Hoolekogu koosoleku otsused on toodud lasteaia
kodulehel.  Hoolekogu  liikmed  tutvustavad  lisaks  igapäevastele  kohtumistele  rühma
lastevanematega oma tööd ka rühmakoosolekutel või rühma listi vahendusel.

Olulisemad teemad: heategevuslik perepäev sportlikus formaadis sai laste ja lastevanemate
poolt positiivse tagasiside, hoolekogu formaalsed tegevused ja vajalikud kooskõlastused ning
otsused tulenevalt seadusest said teostatud.

Hoolekogu koosolek 08.06.2016
Olulisemad  tegevused  ja  otsused:  otsustati  esitada  Anita  Punamäe  Aasta  Õpetaja
konkursile.Võeti teadmiseks kokkuvõte 2015/2016 õa.

Hoolekogu e-koosolek 04.05.2016
Olulisemad  tegevused  ja  otsused: Sulgeda  lasteaed  03.06.2016.  a  seoses  perosnali
õppereisiga. Vajadusel jääb avatuks valverühm. (KLS § 19 lg 2 alusel)

Hoolekogu koosolek 23.03.2016
Olulisemad  tegevused  ja  otsused:  Lasteaia  juhataja  tegi  kokkuvõtte  riikliku  järelevalve
õiendist, otsustati teha ettepanek liitrühma moodustamiseks alates sügisest 2016 (KLS § 6 lg
5 alusel).  Toiduraha ülejääk kasutati  uue köögi inventari  soetamiseks (hoolekogu 13-8.2-3
11.06.2012 alusel). Otsustati korraldada heategevuslik perepäev 18. mail 2016. a.

Hoolekogu koosolek 10.12.2015
Olulisemad  tegevused  ja  otsused: Tutvustati  hoolekogu  töökorraldust  ja  valiti  uueks
protokollijaks  õpetajate  esindaja Kadi Kalda.  Otsustati  teha ettepanek lasteaia  sulgemiseks
kollektiivpuhkuse  ajaks  perioodil  01.07.2016 kuni  31.07.2016.  a  (KLS § 19  lg  2 alusel).
Tutvustati sisehindamise aruannet (KLS § 224 lg 3 alusel).

Hoolekogu koosolek 05.10.2015
Olulisemad  tegevused  ja  otsused: 2014/2015.  õa  kokkuvõte  (KLS  §  24  lg  3  alusel),
kooskõlastati  arengukava  tegevuskava  2016-2019  (KLS  §  9  lg  1  alusel),  kooskõlastati
2015/2016 õa tegevuskava (KLS § 24 p 3 lg 1 ), kinnitati kodukord (põhimäärus § 7 lg 11
alusel),  võeti  teatavaks eelarveprojekt  (KLS § 24 lg 3 p 2,  põhimäärus § 7 lg 11 alusel),
kinnitati hoolekogu 2014/2015 tegevuskava kokkuvõte (põhimäärus § 7 lg 11 alusel), kinniati
hoolekogu 2015/2016 tegevuskava (põhimäärus  § 7 lg 11 alusel)  ja võeti  teadmiseks  info
eelarv täitmise osas (KLS § 24 alusel).



Lisa 3
Tegevuskava 2016/2017 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

TEGEVUSED TÄHTAEG

1 Hoolekogu tegevuse aruanne ja tegevuskava. Eelarve
projekti  arutelu  ja  ettepanekute  tegemine  lasteaia
juhtkonnale

Oktoober 2016

2 Arengukava Oktoober 2016

3 Jõululaadal osalemise otsustamine, eeltööd November 2016

4 Jõululaat Detsember 2016

5 Perepäev Mängumaa eeltegevused Aprill 2017

6 Perepäev Mängumaa sportliku formaadiga läbiviimine Mai 2017

7 Õppeaasta kokkuvõte, eelarve täitmise arutelu, mõtted
järgmiseks hooajaks

Mai 2017


