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PÄEVAKORD 

1. Võru Lasteaed Päkapikk 2021/22 õppeaasta tegevuskava kokkuvõte. 

2. Laste arvu suurendamine rühmades. 

3. Muud küsimused. 

 

1. KUULATI 

A. Punamäe tegi kokkuvõtte lasteaia 2021/22 õppeaasta tegevuskava täitmisest (LISA 1) 

S. Simm tutvustas lasteaia digimeeskonna poolt õppeaasta jooksul läbiviidud tegevusi. 

OTSUSTATI 

Hoolekogu liikmed on 2021/22 õppeaasta tegevuskava kokkuvõttega tutvunud. (alus KELS §24 lg 3 

p 1). 

    

2. KUULATI 

M. Urm tegi ettepaneku suurendada laste arvu rühmades: 24 last aiarühmas ja 16 last sõimerühmas 

(LISA 2). Tagatud on laste arenguks vajalikud tingimused vastavalt Vabariigi valitsuse määrusele 

„Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, 

sisekliimale ja korrashoiule” § 6 lg 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.” 

HÄÄLETATI 

Ettepaneku poolt oli 6 hoolekogu liiget. 6 poolthääle tulemusena 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 KELS §7 lg 1). 

 

3. KUULATI 

    3.1 Pesamuna rühma lapsevanem rääkis rühma lapsevanemate soovist jätkata sama õpetajaga ka 



    aiarühmas. Lasteaia direktorile on esitatud ka lapsevanemate ühisavaldus. 

    OTSUSTATI 

    Kutsutakse kokku rühma meeskond ja lapsevanemad ning arutatakse võimalikke lahendusi       

    kõikide osapooltega. 

    3.2 Dilidoni rühma lapsevanem tõstatas küsimuse, milline peaks olema arenguvestlus lasteaias. 

    ETTEPANEK: Lapsevanemad sooviksid saada õpetajatelt rohkem tagasisidet lapse arengu kohta     

    ja kirjalikku kokkuvõtet arenguvestlusest. 

    3.3 Lapsevanemad rääkisid Eliisi kasutamise kogemustest. 

    ETTEPANEK: teha Eliis nähtavaks kõikidele lapsevanematele. 

    3.4 A.Punamäe rääkis õpetajate 360 kraadi hindamisest. 

    3.5 M. Urm tutvustas õpetajate uut töökorraldust ja rääkis lasteaia remondiplaanidest. 

 

ETTEPANEKUD: 

1. Lapsevanemate koosolekud võiks edaspidi toimuda reaalselt, mitte arvuti vahendusel. 

2. Võtta „Kiusamisest vaba lasteaed” programm koos lillade karudega rohkem kasutusse ja tegeleda 

sellega järjepidevalt. 

3. Õppeaasta alguses võiks anda lapsevanematele lapse arengu eeldatavad tulemused vastavas 

vanuses. 

4. Lapsevanemate rahuloluküsitlus viia läbi näiteks õppeaasta keskel. 
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