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Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu töö aruanne
Võru lasteaia Päkapikk hoolekogu alltoodud koosseisus on 2020/2021 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 2020/2021 õa:
1. rühm
2. rühm
3. rühm
4. rühm
5. rühm
6. rühm
7. rühm
9. rühm
10. rühm
12. rühm
Õpetajate esindaja
Võru linna esindaja
Hoolekogu esimees
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Hoolekogu aruanne on kinnitatud hoolekogu 05.10.2021. a koosolekul.

Lisa 1 – Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu 2020/2021 õppeaasta tegevuse aruanne (ühel
lehel)
Lisa 2 – Tegevuskava 2021/2022 õppeaastal (ühel lehel)

Lugupidamisega

Kairi Buht
Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu esimees

LISA 1
TEGEVUSARUANNE 2020/2021 õppeaastal
2020/2021 õppeaastal toimus hoolekogus neli koosolekut, millest kaks viidi läbi e-koosolekuna
tulenevalt olukorrast riigis. 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.
Detsembrikuus osaleti siiski taaskord hoolekogu eestvedamisel ja osalusel traditsioonilisel linna
jõululaadal, mis seekord toimus veidi erakorralisemates tingimustes. Laadatulust saadud 477
eurot oli eelnevalt otsustatud seekord kasutada lasteaia õueala tarvis peale lasteaia hoone
rekonstrueerimise lõppu. 2020/2021 õppeaasta oli veidi teistsugune, sest sügis/talvel tegutseti
jätkuvalt asenduspindadel kahes eraldi hoones (endises lasteaias Jussike ja endises Võru
Täiskasvanute Gümnaasiumi hoones) ning veebruaris koliti tagasi värskelt rekonstrueeritud
lasteaia hoonesse. Hoolekogu algatusel kutsuti maja ette paariks nädalaks oma hooaega lõpetama
helkuripuu, et lasteaiaperele meelde tuletada, kui oluline on ennast pimedal ajal jalakäijana
nähtavaks teha.
Hoolekogu koosolek 05.10.2020
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Kooskõlastati Võru Lasteaed Päkapikk 2020/2021 õppeaasta tegevuskava (alus KLS 24 p3 lg1).
- Otsustati teha ettepanek Võru Linnavalitsusele suurendada Võru Lasteaed Päkapikk laste arvu
sõimerühmas kahe lapse võrra, lasteaiarühmades nelja lapse võrra ja liitrühmas kahe lapse võrra
(alus KLS 7 lg 1).
- Kinnitati Hoolekogu töö aruanne esitamiseks Võru linnavalitsusele (alus Põhimäärus § 7 lg 11).
- Kinnitati Võru Lasteaia Päkapikk kodukord esitamiseks Võru linnavalitsusele (alus Põhimäärus
§ 7 lg 11).
Hoolekogu e-koosolek 29.03.2021
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Otsustati teha ettepanek lasteaia sulgemiseks kollektiivpuhkuse ajaks 01.07.–31.07.2020 (KLS §
19 lg 2 alusel).
Hoolekogu koosolek 08.06.2021
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Tutvuti tehtud renoveerimistöödega ja leiti, et välis- ja sisekeskkond on muutunud paremaks.
- Kuulati kokkuvõtet lapsevanemate ja personali rahuloluküsitlustest 2020/21 ning tehti ettepanek
õppe- ja kasvatustöös arvestada rohkem lapse autonoomiaga.
- Kuulati kokkuvõtet Võru Lasteaed Päkapikk tegevuskavast 2020/2021 ning tehti ettepanek
jalutuskäikudel minna lastega turvalistesse kohtadesse, kus lapsed saavad vabalt joosta ja
mängida, mitte kogu aeg paarikaupa käest kinni kõndida.
- Tutvuti 2021 eelarve täitmisega
Hoolekogu e-koosolek 27.08.2021
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Otsustati esitada Võru linnavalitsusele Aasta Õpetaja kandidaadi avaldus (Võru Linnavolikogu
14. novembri 2007. a määrus nr 61 “Võru linna aasta õpetaja statuut”).
- Kinnitati kodukorra lisa (Täiendused viirusnakkuse leviku ohjeldamiseks).

LISA 2
Tegevuskava 2021/2022 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
Hoolekogu tegevuse aruanne ja tegevuskava.
Eelarve projekti arutelu ja ettepanekute tegemine
lasteaia juhtkonnale. Lasteaia tegevuskavaga
tutvumine.

TÄHTAEG
Oktoober 2021

2.

Jõululaadal osalemise eeltööd.

November 2021

3.

Jõululaadal osalemine.

Detsember 2021

4.

Helkuripuu organiseerimine lasteaia õuele.

5.

Õppeaasta kokkuvõte, eelarve täitmise arutelu,
mõtted järgmiseks hooajaks.

Sügis/talv perioodi
jooksul
Mai 2022

6.

Arutelu ja Aasta õpetaja konkursile
kandidaadi/kandidaatide esitamine.

1.

August 2022

