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Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu töö aruanne
Võru lasteaia Päkapikk hoolekogu alltoodud koosseisus on 2019/2020 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. Lasteaia 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 2019/2020 õa
1. rühm

Diana Ruitlane-Rüütli

2. rühm

Kadri Vaglakes

3. rühm

Argo Tammemägi

4. rühm

Merle Kattai

5. rühm

Kristel Toots

6. rühm

Kairi Buht

7. rühm

Liisi Kondratjeva

9. rühm

Marianne Mett

10. rühm

Monika Pärnamets

12. rühm

Mirja Ots

Õpetajate esindaja

Liivi Savi

Võru linna esindaja

Ester Peterson

Hoolekogu esimees

Marianne Mett

Hoolekogu aruanne on kinnitatud hoolekogu 5.10.2020. a koosolekul.
Lisa 1 – Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu 2019/2020 õppeaasta tegevuse aruanne (ühel lehel)
Lisa 2 – Tegevuskava 2020/2021 õppeaastal (ühel lehel)

Lugupidamisega

Marianne Mett
Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu esimees

LISA 1
TEGEVUSARUANNE 2019/2020 õppeaastal
2019/2020 õppeaastal toimus hoolekogus kuus koosolekut. Koosolekute otsused on
kättesaadavad lasteaia veebilehel. Hoolekogu liikmed tutvustavad lisaks igapäevastele
kohtumistele rühma lastevanematega oma tööd ka rühmakoosolekutel või rühma listi
vahendusel.
Hoolekogu formaalsed tegevused ja vajalikud kooskõlastused ning otsused tulenevalt seadusest
said teostatud.
Detsembriuus osaleti taaskord hoolekogu eestvedamisel ja osalusel traditsioonilisel linna
jõululaadal. Kuna lasteaia moto oli „Heategu on hea tegu“ otsustati laadalt saadud tulu annetada
sel korral heategevuseks. Laadatulust saadud 724 eurot otsustati üheskoos annetada LõunaEesti Haigla lasteosakonnale ja laste taastusraviks.
2019/2020. õppeaasta oli lasteaiale mitmes mõttes märgilise tähendusega ning suurte
sündmuste aasta – lasteaed tähistas meeleoluka nädalaga oma 50. sünnipäeva ning lasteaia
hoones algasid kevadel kauaoodatud rekonstrueerimistööd. Pärast suuri pidustusi tuli hakata
tegelema kolimistöödega ning alates kevadest jätkas lasteaed tegevust asenduspindadel kahes
eraldi hoones (endises lasteaias Jussike ja endises Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi hoones).
Hoolekogu koosolek 11.09.2019
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Otsustati teha ettepanek Võru Linnavalitsusele suurendada Võru Lasteaed Päkapikk laste
arvu sõimerühmas kahe lapse võtta, lasteaiarühmades nelja lapse võrra ja liitrühmas kahe
lapse võtta (alus KLS § 7 lg 1 alusel)
- Kooskõlastati Võru Lasteaed Päkapikk 2019/2020 õppeaasta tegevuskava (alus KLS § 24 p
3 lg 1 alusel).
Hoolekogu koosolek 21.10.2019
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Tutvuti ja kinnitati hoolekogu 2018-2019 aasta aruanne ning hoolekogu 2019-2020
tegevuskava (põhimäärus § 7 lg 11 alusel).
Hoolekogu koosolek 14.11.2019
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Kooskõlastati 2020. a eelarve projekt (KLS § 24 lg 3 p 2, põhimäärus § 7 lg 11 alusel);
- Tutvuti lasteaia kodukorraga ja tehti ettepanekuid parandusteks (põhimäärus §7 lg 11
alusel).
- Otsustai teha Võru Linnavalitsusele ettepanek sobitusrühma loomiseks (Koolieelse
lasteasutuseseadus § 6 lg 6 alusel).
- Otsustati, et Võru Lasteaed Päkapikk osaleb linna jõululaadal. Pakutakse vahvleid ja
piparkooke, jõuluteemalisi meisterdusi, õnneloosi ning otsitakse võimalusi laadalt saadud tulu
annetamiseks.
- Muude küsimuste all arutleti rühmade liitmise teemal jõulupühade ajal ja suvepuhkuste ajal.
Otsustati, et sõimeealised lapsed võiksid sel perioodil olla võimalusel kas oma rühmas või
oma õpetajaga. Et lapsed ei satuks järsku täiesti tundmatusse keskkonda, võiksid nad
eelnevalt uut rühma külastada.

Hoolekogu koosolek 20.11.2019
Olulisemad tegevused ja otsused:

- Kinnitati Võru Lasteaia Päkapikk kodukord, mis esitati Võru linnavalitsusele (põhimäärus §
7 lg 11 alusel)
Hoolekogu koosolek 30.01.2020
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Otsustati teha ettepanek lasteaia sulgemiseks kollektiivpuhkuse ajaks 01.07.–31.07.2020
(KLS § 19 lg 2 alusel).
- Tutvuti lasteaia juubelinädala (25.–28.02.2020) ürituste kavaga. Lapsevanemad lubasid
aidata reklaamide ja kajastustega kohalikes ajalehtedes.
- Kuulati lasteaia remondiga seotud teemasid – eeldatav remondiaeg, kolimine, ajutised
ruumid Jussikese lasteaias ja Täiskasvanute gümnaasiumis, õueala koristuspäev. Otsustati, et
lapsevanemad aitavad kolida ning uusi ruume ja õueala korrastada.
Hoolekogu koosolek 27.08.2020
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Otsustati, et Võru linnavalitsusele esitatakse Aasta Õpetaja kandidaadi avaldus
(Võru Linnavolikogu 14. novembri 2007. a määrus nr 61 “Võru linna aasta õpetaja statuut”).

LISA 2
Tegevuskava 2020/2021 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 Oktoober 2020
projekti arutelu ja ettepanekute tegemine lasteaia
juhtkonnale. Lasteaia tegevuskavaga tutvumine.

2

Jõululaadal osalemise eeltööd.

November 2020
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Jõululaadal osalemine.

Detsember 2020
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Õppeaasta kokkuvõte, eelarve täitmise arutelu, mõtted Mai 2021
järgmiseks hooajaks.

5

Arutelu
ja
Aasta
õpetaja
kandidaadi/kandidaatide esitamine.

konkursile August 2021

