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Vdru Lasteaed Piikapikk hoolekogu tiiii aruanne, tegevuskava ja
ettepanekud lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks

Lasteaia hoolekogu tilesanne on

jiilgida, et 6ppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja

huvidele ning teha sellesuunalist koostririd lasteaia personaliga. V6ru linna kui kohaliku
omavalitsusiiksuse iilesandeks

on

korraldada

linna

omanduses olevate koolieelsete

lasteasutuste iilalpidamine. V6ttes arvesse eeltoodu ning koolieelse lasteasutuse seaduse $

1l

lg 2, $ 24lg 3 p 3 esitame V6ru Linnavalitsusele teostamiseks ettepanekud. Lisaks esitame
iilevaate 201212013 dppeaastal teostatud V6ru Lasteaed Piikapikk hoolekogu tegevustest.

Ettepanekute aluseks

on V6ru Lasteaed Pdkapikk arengukava 2010-2020. Lisaks

peab

haridust olulise tiihtsusega valdkonnaks ka VOru Maakonna arengustrateegia 2009-2019.
Ettepanekuid tehes on hoolekogu arvesse v6tnud seaduses siitestatud ndudeid koolieelse
lasteasutuse kohta

(sh tervisekaitsenOuded, tuleohutusnOuded ning ehitisele

kehtestatud

n6uded).

Paraku tuleb juba mitmendat dppeaastat

jfiest esitada juba eelnevatel aastatel viiljatoodud

probleemkohad, sest enamus neist ei ole saanud rahuldavat tulemust

ja motiveeritud vastust

t66de mitteteostamise kohta. Miirgime ka seekordset aruannet esitades, et nimekiri ei ole
ammendav

ja

tiihelepanu p66rame kiiresti reageerimist vajavatele ohukohtadele, mis laste

tervist j a kasvukeskkonda

ne

gatiivselt mdj utavad.

Vdru Lasteaed Piikapikk hoolekogu koostdris lastevanematega

ja

lasteaia t<icitajatega on

probleemkohad V6ru Linnavalituse jaoks viilja toonud ja loodab, et leitakse v6imalused laste
igap[evase turvalisuse t6stmiseks, sh vdimalus parendada laste kasvukeskkonda.

Meil on hea meel, et tiinaseks on k6ikide V6ru linna lasteaedade mtingualad korrastatud.

- Ettepanekud lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks (l-lehel)
Lisa2 - V6ru Lasteaed Peikapikk hoolekogu 201212013 6ppeaasta tegevuse aruanne (lJehel)
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Lisa 3- V6ru Lasteaed Ptikapikk hoolekogu tegevuskava20l3/2014 dppeaastaks

Lugupidamisega

Mari Koort
V6ru Lasteaed Ptikapikk hoolekogu esimees

Lisa I

Ettepanekud Vdru Lasteaed Piikapikk lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks
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Hoone vee-, kanalisatsiooni- ja ktittesiisteemi iimberehitus/renoveerimine

'
.
.
.
.
I

Nelja rtihma valgutuse vastavusse viimine ja h66glampide viljavahetamine

'
.

Sadevee siisteemi renoveerimine

Kapitaalremonti vajavad rtihmad nr 2,9,12
Kapitaalremonti vajavad magamisruumid

Trepikodade ja treppide remont
Vtilisuste viiljavahetamine

Toiduplokkide remontrtihmaruumides
Kddgi remont, ventilatsiooni viiljaehitamine, seadmete uuendamine
Hooneviilisseinterenoveerimine

vdi viiljavahetamine

Riihmaruumide sisustus osaliselt vananenud

ja vajab

rtihma6petajatele arrnrtikasumise v6imaluse loomine)

.
r

Meinguviiljaku jooksutee osa kordategemine

Miinguviiljakut piirava aia vahetus

viiljavahetamist (sh

Lisa2
TEGEVUSARUANNE 201212013 Oppeaastal

Hoolekogu koosolek 03. 1 0.20f 2

Olulisim: Lasteaia 2013

aasta eelarve projekti tutvustamine

Lasteaia 2012 aasta eelarve tiiitmine
Lasteaia 201212013 Oppeaasta tegevuskava tutvustamine

Hoolekogu 201 I 12012 tegevusaruanne
Hoolekogu 201212013 tegevuskava

Otsustati: Vdeti teatavaks lasteaia 2013 aasta eelarve ja 2012 aasta eelarve tiiitmine. V6eti
teatavaks lasteaia 201212013 dppeaasta tegevuskava ( alus Koolieelse lasteasutuse seadus $ 24

lg 3 p1).

Kinnitati hoolekogu

201 I /2012 tegevusaruanne j a 201212013 tegevuskava.

Hoolekogu koosolek 31.10.2012

Olulisim: Arengukava tegevuskava saadeti e-posti teel tutvumiseks.
Otsustati: Kooskdlastada V6ru Lasteaed Piikapikk arengukava tegevuskava2013-2016 (alus:
Koolieelse lasteasutuse seadus $ 9 lg

l)

Hoolekogu koosolek 08.11.2012

Olulisim: Jdululaada teemaline arutelu.
Otsustati: Lasteaed osaleb oma miiiigipunkti avamisega, toimuvad iihised meisterdamised ja
kiipsetamispiievad.

Otsustati: Riihmakoosolekud toimuvad novembrikuu jooksul.
Otsustati: Mtitigipunktis pakutavate kaupade hinnad.
Otsustati: Jdululaadalt kogutud tulu eest muretseda saali seinapeeglid.

Hoolekogu koosolek

17

.01.2013

Olulisim: Sisehindamise aruande parandusettepanekute liibiarutamine ja aruande kinnitamine.
Lastevanemate kiisitluse parandusettepanekud. Hoolekogu liikmed tegid hindamislehe alusel
lasteaia ruumides ringkiii gu.

Otsustati: Sisehindamise aruanne kinnitati tihehiiiilselt. (alus: Koolieelse lasteasutuse seadus
5 z+3 tg

r;

Otsustati: Lastevanemate kiisitlusse sisse viia muudatuseffepanekud.
Otsustati: Hoolekogu liikmete poolt teostatud hindamislehtedest teha kokkuvdte.

Hooleko gu koosolek 13.02.2013

Olulisim: Lasteaia sulgemine kollektiivpuhkuseks, info valvelasteaia kohta.
Otsustati: Teha V6ru linnavalitsusele ettepanek sulgeda lasteaed kollektiivseks puhkuseks
juulikuus 2013. a. (alus: Koolieelse lasteasutuse seadus $ 19 lg I ja lg 2). V6eti teadmiseks, et
valvelasteaed on Okasroosikese lasteaed.

Hooleko gu koosolek 25.03.2013

Olulisim: Heategevusliku

perep devaga Miingumaa seotud arutelu.

Otsustati: Korraldada heategevuslik perepdev Miingumaa. Mtingumaa tuludest muretsetakse
liivakastidele katted ja puhas liiv.

Hoolekogu koosolek 15.04.2013

Olulisim: Heategevusliku

perep devaga Miingumaa seotud arutelu.

Otsustati: Miingumaa toimumisaeg on 22.05.2013. Lisaks otsustati tegevused, piievajuhi ja
reklaamiga seotud asjaolud.

Lisa 3

TEGEVUSKAVA 2013 120 14 Oppeaastal

Hoolekogu tegevuse eesmiirgid:
Aidata kaasa lasteaia tingimuste ja heaolu parandamiseks

Jrk nr

Tegevuse sisu

Hoolekogu tegevuse aruanne ja tdoplaan.
1.

Laste

Ulesannete taitmise tiiht aeg
09.2013

ua 2014 aeelarve proj ekti tutvustamine

ja 201 3 eelawe taitmine.
Laste

ua

te

gevuskava tutvustamine

Arengukava

10.2013

Jdululaat

12.2013

4.

Majandusaasta aruanne

03.2014

5.

Miingumaa

04.2014

6.

Oppeaasta analiitisi tutvustamine

06.2014

2.
3.

