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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.")
ETTEPANEK:
1. 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 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.")
Laste arvud rühmades jagunevad järgnevalt:
1. rühm, Hellik 24 last
2. rühm, Päka 24 last
3. rühm, Nöpsik 24 last
4. rühm, Ninatark 24 last
5. rühm, Dilidon 20 last, liitrühm
6. rühm, Hampel 18 last, sõim
7. rühm, Himpel 24 last
9. rühm, Unistaja 24 last
10. rühm, Pesamuna 18 last, sõim
12. rühm Õnneseen 24 last
OTSUSED:
1. 9 poolthääle ja 1 vastuhääle tulemusel otsustati teha ettepanek linnavalitsusele suurendada Võru
Lasteaed Päkapikk laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse
võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Laste arvud jagunevad järgnevalt:
1. rühm, Hellik 24 last
2. rühm, Päka 24 last
3. rühm, Nöpsik 24 last
4. rühm, Ninatark 24 last
5. rühm, Dilidon 20 last, liitrühm
6. rühm, Hampel 18 last, sõim
7. rühm, Himpel 24 last
9. rühm, Unistaja 24 last
10. rühm, Pesamuna 18 last, sõim
12. rühm Õnneseen 24 last
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