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Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu töö aruanne 

Võru lasteaia Päkapikk hoolekogu alltoodud koosseisus on 2018/2019 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 2018/2019 õa

1. rühm Diana Ruitlane-Rüütli

2. rühm Aire Kokk

3. rühm Argo Tammemägi

4. rühm Reelika Põldsalu

5. rühm Kristel Toots

6. rühm Katrin Kollin

7. rühm Indrek Timmo

9. rühm Marianne Mett

10. rühm Cätlin Salmus

12. rühm Mirja Ots

Õpetajate esindaja Maie Allas

Võru linna esindaja Ester Peterson

Hoolekogu esimees Marianne Mett

Hoolekogu aruanne on kinnitatud hoolekogu 20.10.2019. a koosolekul.

Lisa 1 – Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu 2018/2019 õppeaasta tegevuse aruanne (ühel
lehel)
Lisa 2 – Tegevuskava 2019/2020 õppeaastal (ühel lehel)

Lugupidamisega

Marianne Mett
Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu esimees



LISA 1
TEGEVUSARUANNE 2018/2019 õppeaastal

2018/2019  õppeaastal  toimus  hoolekogus  viis  koosolekut.  Koosolekute  otsused  on
kättesaadavad  lasteaia  kodulehel.  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.

Hoolekogu koosolek 24.10.2018
Olulisemad tegevused ja otsused: 
- Kooskõlastati 2019. a eelarve projekt (KLS § 24 lg 3 p 2, põhimäärus § 7 lg 11 alusel); 
- Tutvuti ja kinnitati hoolekogu 2018–2019 aasta aruanne (põhimäärus § 7 lg 11 alusel) ning 
hoolekogu 2019–2020 aasta tegevuskava (põhimäärus § 7 lg 11 alusel); 
- Kooskõlastati Võru Lasteaed Päkapikk arengukava 2019–2021 a. (alus Võru Linnavolikogu 
10.11.2010 määrus nr 19. Koolieelse lasteasutuse seadus § 9 lg 3).

- Kooskõlastati sisehindamise aruanne (alus Koolieelse lasteasutuse seadus 41 peatükk § 24 lg 
3).
- Muude küsimuste all otsustati, et korraldatakse jõululaat lasteaias ja osaletakse ka linna 
jõululaadal ning et linna jõululaadal organiseerivad müüki lapsevanemad. 

Hoolekogu koosolek 05.02.2019
Olulisemad tegevused ja otsused: 
- Otsustati teha ettepanek lasteaia sulgemiseks kollektiivpuhkuse ajaks 01.07.–31.07.2019 
(KLS § 19 lg 2 alusel). 

Hoolekogu koosolek 07.05.2019
Olulisemad tegevused ja otsused: 
- Kuulati mängumaa „Käib töö ja vile koos” visiooni, planeeritavaid osalejaid ja ülevaadet 
tegevuskeskustest. 

Hoolekogu koosolek 06.06.2019
Olulisemad tegevused ja otsused: 
- Kuulati direktori tutvustust lastevanemate ja personali seas läbiviidud rahuloluküsitluse 
tagasiside kohta (alus KLS § 24 lg 3 p1).
- Kooskõlastati Võru Lasteaed Päkapikk 2018/2019 õppeaasta tegevuskava kokkuvõte ja 
analüüs (KLS § 24 p 3 lg 1 alusel). 
- Kuulati direktori ülevaadet Võru Lasteaed Päkapikk 2019. a eelarve täitmisest (alus KLS 
§24 p3 lg 1).
- Muude küsimuste all raamatulaenutuste ja raamatukogu külastuse teemal. Ettepanek, et 
järgmise õppeaasta tunniplaani koostamisel arvestada ettepanekuga ja planeerida tunniplaani 
5–6-aastaste laste rühma raamatukogu tunni jaoks aeg. Koolieelikute rühmad külastavad 
raamatute laenutamiseks ise lasteraamatukogu tehes eelnevalt raamatukoguga sobiva päeva ja 
aja osas kokkulepped.

Hoolekogu koosolek 30.08.2019
Olulisemad tegevused ja otsused: 
- Otsustati, et Võru linnavalitsusele esitatakse Aasta Noore Õpetaja kandidaadi avaldus



(Võru Linnavolikogu 14. novembri 2007. a määrus nr 61 “Võru linna aasta õpetaja statuut”). 
Lisa 2
Tegevuskava 2019/2020 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 TÄHTAEG

1 Hoolekogu tegevuse aruanne ja tegevuskava. Eelarve
projekti  arutelu  ja  ettepanekute  tegemine  lasteaia
juhtkonnale

Oktoober 2019

2 Jõululaadal osalemise eeltööd November 2019

3 Jõululaadal osalemine Detsember 2019

4 Koostöö, ettepanekud lasteaia juubeli tähistamiseks Jaanuar 2020

5 Koostöö  perepäeva  Mängumaa  ettevalmistamisel/
läbiviimisel

Mai 2020

6 Õppeaasta kokkuvõte, eelarve täitmise arutelu, mõtted
järgmiseks hooajaks

Mai 2020


	- Tutvuti ja kinnitati hoolekogu 2018–2019 aasta aruanne (põhimäärus § 7 lg 11 alusel) ning hoolekogu 2019–2020 aasta tegevuskava (põhimäärus § 7 lg 11 alusel); - Kooskõlastati Võru Lasteaed Päkapikk arengukava 2019–2021 a. (alus Võru Linnavolikogu 10.11.2010 määrus nr 19. Koolieelse lasteasutuse seadus § 9 lg 3). - Kooskõlastati sisehindamise aruanne (alus Koolieelse lasteasutuse seadus 41 peatükk § 24 lg 3).

