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Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu töö aruanne ja
ettepanekud lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks
Võru Lasteaia Päkapikk hoolekogu esitab Võru Linnavalitsusele koolieelse lasteasutuse
seaduse § 11 lg 2, § 24 lg 3 p 3 alusel arutamiseks ettepanekud, mille teostamisel on olulisel
määral võimalik parendada laste arengukeskkonda. Lisaks esitame ülevaate 2011/2012
õppeaastal teostatud hoolekogu tegevustest.
Esitatud ettepanekute tegemisel oleme arvesse võtnud Võru Lasteaed Päkapikk arengukava
2010-2020, Võrumaa Lasteaedade kasvukeskkonna kaasajastamise arengukava 2009-2013,
aga ka erinevates seaduses sätestatud nõudeid. Eelkõige oleme ruumidega seotud ettepanekuid
tehes võtnud arvesse seadusest tulenevaid tervisekaitsenõudeid, õigusaktidega kehtestatud
tuleohutuse ja päästeala nõudeid ning ehitisele kehtestatud nõudeid. Väga oluliseks peame
laste ja lastevanemate poolt väljatoodud muutmist vajavad tähelepanekuid.
Võrreldes eelmiste aastate ettepanekutega tuleb ka sel aastal esitada juba eelnevatel aastatel
väljatoodud probleemkohad, sest mitmed ei ole saanud aastate jooksul rahuldavat tulemust.
Paraku tuleb jätkuvalt nentida, et esitatud loetelu ei ole ammendav vaid tähelepanu pöörame
vaid tõsisematele ja kiiremas korras reageerimist vajavatele probleemidele.
Võru Lasteaia Päkapikk hoolekogul oli väga hea meel lugeda linnavalitsuse eelmise aasta
vastuskirjast (25.11.2011 nr 11-2362-VLV/4), et linn investeerib iga-aastaselt lasteaedade
kasvukeskkonna parendamisse. Loodetavasti on sõlmitud kirjas viidatud lasteaia koguriski
kindlustus vältimaks mõne aasta taguse kindlustusjuhtumiga seotud hüvitise saamise
kordumist.
Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu on loodab, et koostöös Võru Linnavalitsusega on
võimalik tõsta laste igapäevast turvalisust ja parendada laste kasvukeskkonda, kus laps veedab
suurema osa oma päeva ajast.
Lisa 1 – Ettepanekud lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks (1-lehel)
Lisa 2 – Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu 2011/2012 õppeaasta tegevuse aruanne (1-lehel)
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Hoone vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi ümberehitus/renoveerimine
Kapitaalremonti vajavad rühmad nr 6, 9 ja 2
Nelja rühma valgutuse vastavusse viimine ja hõõglampide väljavahetamine –
hõõglampide mittelubatavus + normidele vastava valguse vajadus. Tööde tegemata
jätmisel on suurenenud oht laste silmanägemise halvenemiseks.
Trepikodade ja treppide remont – kohati trepikojad ja trepid ohtlikult amortiseerunud
Välisuste väljavahetamine
Toiduplokkide remont rühmaruumides
Köögi remont, ventilatsiooni väljaehitamine, seadmete uuendamine
Hoone välisseinte renoveerimine – krohv lagunenud, krohvitükkide kõnniteedele ja
mänguplatsile varisemise oht
Sadevee süsteemi renoveerimine või väljavahetamine
Rühmaruumide sisustus osaliselt vananenud ja vajab väljavahetamist
Mänguväljaku jooksutee osa kordategemine
Mänguväljakut piirava aia vahetus
Infotehnoloogia vahendite väljavahetamine
8. rühma koridoride remont

Lasteaia omavahendite, lastevanemate ja annetuste kaasabil remonditi 6. rühma ruumid ja
soetati koridorimööbel.

TEGEVUSARUANNE 2011/2012 õppeaastal
Hoolekogu koosolek 09.06.2011
Olulisim: Arutati toiduraha tõstmise vajadust. Arutati Võru linna aasta ja Võrumaa aasta
õpetaja kandidaadi esitamist.
Otsustati: Tõsta toiduraha maksumust 1,40 EUR, millest hommikusöök 0,30 EUR,
lõunasöök 0,75 EUR ja õhtusöök 0,35 EUR.
Otsustati: Esitada Võru Linna aasta õpetaja kandidaadiks Liivi Savi ja Võrumaa aasta õpetaja
kandidaadiks Ene Kivi.
Hoolekogu koosolek 16.11.2011
Olulisim: Jõululaada teemaline arutelu.
Otsustati: Alustada meisterdamisega ettenähtud kuupäevadel ja aegadel. Lepiti kokku
õnneloosi ja vahvlite küpsetamise aeg. Olenevalt jõululaadalt saadud rahaliste vahendite
suurusest soetada igasse rühma joonistuste kuivamisriiul või saali seinale peeglid.
Rühmakoosolekud pidada novembrikuu jooksul.
Hoolekogu koosolek 29.02.2012
Olulisim: Lasteasutuse sulgemine kollektiivpuhkuseks, tegevuskava vigastuste
ennetamisel/turvalisuse edendamisel. Toimus ringkäik lasteaia hoones, arutati heategevusliku
pereüritus „Mängumaaga“ seonduvat ning räägiti õpetajate toetusstreigist.
Otsustati: Ettepanek linnavalitsusele lasteaia sulgemiseks kollektiivpuhkuse ajaks 01.07.2012
kuni 31.07.2012. Võtta teadmiseks Võru Lasteaed Päkapikk tegevuskava vigastuste
ennetamisel/turvalisuse edendamisel. Leida vahendid ja alustada 6. rühma kordategemist.
Kinnitati perepäeva „Mängumaa“ toimumispäevaks 17. mai2012. Toetada toetusstreiki.
Hoolekogu koosolek 11.06.2012
Olulisim: Heategevusürituse „Mängumaa“ kokkuvõte, laste toiduraha kasutamise kord,
direktori aruanne 2012 eelarve täitmisest, Võrumaa aasta õpetaja ja Võru Linna aasta õpetaja
kandidaatide arutamine.
Otsustati: Võtta teadmiseks Mängumaalt saadud tulud. Kiita heaks Võru Lasteaed Päkapikk
toiduraha kasutamise kord. Võtta teadmiseks eelarve täimine ja kiita heaks Aasta Õpetaja
kandidaat Liivi Savi ja Aasta õpetaja kandidaat Aili Põder.

