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Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu töö aruanne
Võru lasteaia Päkapikk hoolekogu alltoodud koosseisus on 2017/2018 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 2017/2018 õa
1. rühm

Diana Ruitlane-Rüütli

2. rühm

Aire Kokk

3. rühm

Janek Adamson

4. rühm

Annika Uibu

5. rühm

Kristel Toots

6. rühm

Kady Sütt

7. rühm

Indrek Timmo

9. rühm

Marianne Mett

10. rühm

Pille Pilt

12. rühm

Janar Taal

Õpetajate esindaja

Elle Kallas

Võru linna esindaja

Ester Peterson

Hoolekogu esimees

Marianne Mett

Hoolekogu aruanne on kinnitatud hoolekogu 24.10.2018. a koosolekul.
Lisa 1 – Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu 2017/2018 õppeaasta tegevuse aruanne (ühel
lehel)
Lisa 2 – Tegevuskava 2018/2019 õppeaastal (ühel lehel)
Lugupidamisega

Marianne Mett
Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu esimees

LISA 1
TEGEVUSARUANNE 2017/2018 õppeaastal
2017/2018 õppeaastal toimus hoolekogus neli koosolekut. Koosolekute otsused on
kättesaadavad lasteaia kodulehel. Hoolekogu liikmed tutvustavad lisaks igapäevastele
kohtumistele rühma lastevanematega oma tööd ka rühmakoosolekutel või rühma listi
vahendusel.
Olulisemad teemad: sportlikus formaadis perepäev sai laste ja lastevanemate poolt taas
positiivse tagasiside, hoolekogu eestvedamisel osaleti jõululaadal, hoolekogu formaalsed
tegevused ja vajalikud kooskõlastused ning otsused tulenevalt seadusest said teostatud.
Hoolekogu koosolek 05.10.2017
Olulisemad tegevused ja otsused: Tutvuti ja kinnitati hoolekogu 2016–2017 aasta aruanne
(põhimäärus § 7 lg 11 alusel) ning hoolekogu 2017–2018 aasta tegevuskava (põhimäärus § 7
lg 11 alusel); kinnitati lasteaia kodukorra punkti nr 3 Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus
muudatus (põhimäärus § 7 lg 11 alusel); kooskõlastati õppekava muudatus (KLS § 16 lg 2
alusel); kooskõlastati lasteaia 2017/2018 õa tegevuskava (KLS § 24 p 3 lg 1 alusel);
kooskõlastati 2018. a eelarve projekt (KLS § 24 lg 3 p 2, põhimäärus § 7 lg 11 alusel); tutvuti
2017. a eelarve täitmisega (KLS § 24 p 3 lg 1 alusel); kuulati direktori kokkuvõtet 2016/2017
õppeaastast (KLS § 21 lg 4).
Hoolekogu koosolek 28.02.2018
Olulisemad tegevused ja otsused: Otsustati teha ettepanek lasteaia sulgemiseks
kollektiivpuhkuse ajaks 01.07.–31.07.2018. a (KLS § 19 lg 2 alusel); võeti vastu otsus tõsta
laste toiduraha maksumust 0,20 sendi võrra, alates 01.09.2018.a; kuulati ning võeti teatavaks
ajavahemikul 02.10.–10.11.2017. a toimunud sisekontrolli aruande tulemused. Muude
küsimuste all räägiti lasteaia uue arengukava koostamisest ja sisehindamise aruandest.
Otsustati, et hoolekogu liikmed kutsuvad vanemaid lastevanemate rahuloluküsitluses
aktiivsemalt osalema. Arutleti ettevõtluslinna talgupäeva korraldamise teemadel; otsustati, et
sportlik Mängumaa toimub 17. mai 2018. a; otsustati viia rühmades läbi lastevanemate
küsitlus e-lasteaia vajaduse kohta.
Hoolekogu koosolek 31.05.2018
Olulisemad tegevused ja otsused: Otsustati sulgeda osaliselt lasteaed 08.06.2018 seoses
personali õppereisiga, avatuks jäeti valverühm (KLS § 19 lg 2 alusel). Kuulati direktori
tutvustust lastevanemate seas läbiviidud rahuloluküsitluse tagasiside kohta. Kinnitati
muudatus kodukorra punktis 9 Turvalisuse tagamise osas (põhimäärus §7 lg 11 alusel). Võeti
teadmiseks 2017-2018 õppeaasta kokkuvõte (KLS § 24 p 3 lg 1 alusel). Jooksvate küsimuste
all räägiti 1. septembrist 2018 avatavast sobitusrühmast; konkursist „Hea lasteaia teerajaja“,
kuhu lasteaed esitati; kodulehel operatiivsemast tegutsemisest; ühinemisest e-lasteaiaga ning
ühise vastlapäeva tähistamise traditsiooniks muutmisest.
Hoolekogu koosolek 27.08.2018
Olulisemad tegevused ja otsused: otsustati teha ettepanek suurendada Võru
Lasteaed Päkapikk laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja
lapse võrra ning liitrühmas kahe lapse võrra (KLS § 7 lg 1 alusel). Kooskõlastati Võru
Lasteaed Päkapikk 2018/2019 õppeaasta tegevuskava (KLS § 24 p 3 lg 1 alusel).

Lisa 2
Tegevuskava 2018/2019 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 2018
projekti arutelu ja ettepanekute tegemine lasteaia
juhtkonnale

2

Jõululaadal osalemise eeltööd

November 2018

3

Jõululaat

Detsember 2018

4

Perepäeva Mängumaa eeltegevused

Märts 2019

5

Perepäev Mängumaa läbiviimine

Mai 2019

6

Õppeaasta kokkuvõte, eelarve täitmise arutelu, mõtted Mai 2019
järgmiseks hooajaks

