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Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu töö aruanne
Võru lasteaia Päkapikk hoolekogu alltoodud koosseisus on 2021/2022 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 2021/2022 õa:
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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 31.08.2022 a. koosolekul.

Lisa 1 – Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu 2021/2022 õppeaasta tegevuse aruanne (kahel lehel)
Lisa 2 – Hoolekogu Tegevuskava 2022/2023 õppeaastal (ühel lehel)

Lugupidamisega

Kairi Buht
Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu esimees

LISA 1
TEGEVUSARUANNE 2021/2022 õppeaastal
2021/2022 õppeaastal toimus hoolekogus seitse koosolekut, millest neli viidi läbi e-koosolekuna.
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 taaskord hoolekogu eestvedamisel ja osalusel traditsioonilisel linna
jõululaadal. Laadatulust saadud 868.67 eurot oli eelnevalt otsustatud kasutada lasteaia õueala
tarvis. Täpsemalt soetati kevadeks ühiskasutuseks tasakaalurattad, millest lastel on olnud väga
palju rõõmu. Samuti on juba traditsiooniks saanud, et hoolekogu algatusel kutsuti maja ette
paariks nädalaks helkuripuu, et lasteaiaperele meelde tuletada, kui oluline on ennast pimedal
ajal jalakäijana nähtavaks teha.
Hoolekogu e-koosolek 07.10.2021
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Kooskõlastati Võru Lasteaed Päkapikk 2021/2022 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 (alus KLS 7 lg 1).
- Kinnitati Hoolekogu töö aruanne esitamiseks Võru linnavalitsusele (alus Põhimäärus § 7 lg 11).
Hoolekogu koosolek 18.10.2021
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Peale tutvumist kinnitati Võru Lasteaed Päkapikk sisehindamise aruanne 2018/2019 –
2020/2021 (KLS § 24 lg 3).
- Tutvuti Võru Lasteaed Päkapikk arengukavaga aastateks 2022-2024 (KLS § 9 lg 1) ning arutleti,
millised väärtused on meie lasteaias olulised.
- Viidi läbi mõttetalgud teemal „Milliste tegevuste kaudu jõuame iga lapseni?”. Kõlama jäi idee
korraldada taimetoidu teisipäevi.
- Otsustati osa võtta Võru linna jõululaadast 04.12.2021
Hoolekogu koosolek 23.11.2021
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Peale tutvimist kooskõlastati Võru Lasteaed Päkapikk 2022. aasta eelarve.
- Tutvuti Sisekontrolli tegevuste ja aruandega (Koolieelse lasteasutuse seadus§24 lg 3 p1).
- Arutati Jõululaadal osalemise plaani ning otsustati, et hoolekogu organiseerib laadale
rühmadest vabatahtlikud vahetustega müüjad, lasteaia personal valmistab kõik vajalikud asjad
laadaks ette ja lapsevanemad toimetavad kõik laadaplatsile ning organiseerivad aktiivse müügi.
Laada tulu eest ostetakse lastele õuevahendeid.
Hoolekogu e-koosolek 01.03.2022
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Kinnitati Võru Lasteaed Päkapikk kodukord koos muudatustega punktides, mis puudutavad uut
lasteaia infosüsteemi (eliis.eu), lisaks täiendati punkte 7.2 ja 7.3. ja 8. osa alt eemaldati punkt,
mis kehtestas igale rühmale oma rattapäeva. Lasteaialapsed võivad rühmaõpetaja loal rattaid,
tõukerattaid jms. kasutada igapäevaselt oma rühma õuesoleku ajal. (alus Põhimäärus § 7 lg
11).

Hoolekogu e-koosolek 08.03.2022
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Otsustati sulgeda Võru Lasteaed Päkapikk kollektiivpuhkuseks 01.07-31.07.2022 (alus lasteaia
põhimäärus §3 p 11).
Hoolekogu koosolek 15.06.2022
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Tutvuti digimeeskonna poolt õppeaasta jooksul läbiviidud tegevustega ning 2021/22 õppeaasta
tegevuskava kokkuvõttega (alus KELS §24 lg 3 p 1).
- 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).
- Erakorraliselt kuulati Pesamuna rühma lapsevanemat selle rühma lapsevanemate sooviga
jätkata sama õpetajaga ka aiarühmas ning otsustati kutsuda kokku rühma meeskond ja
lapsevanemad ning arutada võimalikke lahendusi kõikide osapooltega.
- Hoolekogu liikmed edastasid lapsevanematega suhtlusest tulenenud järgnevad ettepanekud:
a. Lapsevanemate koosolekud võiks edaspidi toimuda reaalselt, mitte arvuti vahendusel.
b. Võtta „Kiusamisest vaba lasteaed” programm koos lillade karudega rohkem kasutusse ja
tegeleda sellega järjepidevalt.
c. Õppeaasta alguses võiks anda lapsevanematele lapse arengu eeldatavad tulemused vastavas
vanuses.
d. Lapsevanemate rahuloluküsitlus viia läbi näiteks õppeaasta keskel.
Hoolekogu e-koosolek 24.08.2022
Olulisemad tegevused ja otsused:
- Otsustati teha ettepanek Võru Linnavalitsusele suurendada Võru Lasteaed Päkapikk
sõimerühmas 7. rühm Himpel laste arvu kahe lapse võrra (alus KLS 7 lg 1).

LISA 2
Tegevuskava 2022/2023 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.

1.

TEGEVUSED
Hoolekogu tegevuse aruanne ja tegevuskava. Lasteaia
tegevuskavaga tutvumine.

TÄHTAEG
August 2022

2.

Jõululaadal osalemise eeltööd.

November 2022

3.

Jõululaadal osalemine.

Detsember 2022

4.

Helkuripuu organiseerimine lasteaia õuele.

Sügis/talv perioodi jooksul

5.

Õppeaasta kokkuvõte, eelarve täitmise arutelu,
mõtted järgmiseks hooajaks.

Mai 2023

6.

Arutelu ja Aasta õpetaja konkursile
kandidaadi/kandidaatide esitamine.

August 2023

