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PÄEVAKORD: 

1. Laste arvu suurendamine rühmades (vastavalt KLS §7 lg 1 „Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul 

on valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada 

laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas

kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.”)

2. Tegevuskavaga tutvumine

1. KUULATI:

Merike Kaver tegi ettepaneku suurendada laste arvu sõimerühmas kahe lapse võrra, 

lasteaiarühmades nelja lapse võrra ja liitrühmas kahe lapse võrra. Tagatud on laste arenguks 

vajalikud tingimused vastavalt vabariigi valitsuse määrusele „Tervisekaitsenõuded koolieelse 

lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule”. (§ 6 lk 6 

„Mängu- ja magamisruumis peab põranda pindala olema iga lapse ja täiskasvanu kohta vähemalt 2 

ruutmeetrit. Mängu- ja magamisruum võib olla ühendatud, kui põranda pindala lapse kohta on 

vähemalt 4 ruutmeetrit.”)

Laste arvud rühmades jagunevad järgnevalt:

1. rühm, Hellik 24 last

2. rühm, Päka 24 last

3. rühm, Nöpsik 24 last

4. rühm, Ninatark 16 last, sõim

5. rühm, Dilidon 20 last, liitrühm

6. rühm, Hampel 24 last

7. rühm, Himpel 24 last

9. rühm, Unistaja 20 last, sobitusrühm

10. rühm, Pesamuna 16 last, sõim

12. rühm, Õnneseen 16 last, sõim



OTSUSTATI: 

6 poolthääle ja 2 vastuhääle tulemusena 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).

2. KUULATI:

Anita Punamäe tutvustas lasteaia 2018/2019 tegevuskava. Tegevuskava täiendamiseks kaasati 

hoolekogu liikmeid. 

Mis jääb tegevuskavva kindlasti:

• traditsioonilised pereüritused: mängumaa, vastlapäev, kevadpidu, tantsutrenn, heakorra 

talgud

• teemade järgi õppimine

• aktiivne, sõbralik kollektiiv

• õuesõpe

• väljasõidud lastega

• hoolekogu töö (arvamuste küsimine ja arvestamine)

• motivatsioonireisid kollektiivile

Peab mõtlema- arutama- planeerima:

• lastevanemate mõistvam-arukam suhtumine õppetegevusse. Ka vanem peab last õpetama

• e-Lasteaed toimima, infotehnoloogilised uuendused

• õuealal looduse tutvustamine/kasutamine

• koolieelikutele raamatukogu jt. asutuste tutvustamine (loomade varjupaik)

• bassein kasutusse

• rohkem vaba mänguaega

• turvalisus

Peab kindlasti ära tegema-muutma:

• parkimiskorraldus

• hoone remont

• suure tänava äärsete puude lõikus

• õunad peaks ära korjama, teha koos lastega mahla, õunaprojekt

Meie lasteaia selle õppeaasta motoks on: VÄIKSED PEOD, SUURED TEOD.  Lapsest lähtuv 

õpikäsitlus,  laste õpikeskkond pakub tööd alarühmades, ettevõtlikkus, säästlikkus, lapse mõtted 

nähtavaks, tegevused koos peredega, sanditamine peredega, koolitused peredele. 

Õpiring 1 kord kuus õpetajatele ja õpetaja abidele.



Arengukava koostamine. 

OTSUSTATI:

Kooskõlastada Võru Lasteaed Päkapikk 2018/2019 õppeasta tegevuskava (alus KLS 24 p3 lg1).

Marianne Mett Elle Kallas

Koosoleku juhataja Protokollija


