
TERVISEMEESKONNA 2013/2014 õa  TÖÖ KOKKUVÕTE

TM on õa. jooksul panustanud lasteaia arengusse järgmiselt:
1. valmis TM tegevuskava kolmeks aastaks;
2. viidi läbi vabariiklik puu-ja köögiviljakampaania;
3. tehti õpetajatele küsitlus, et selgitada välja mida soovitakse teha õpetajate päeval;
4. viidi läbi laiaulatuslik helkurikampaania;
5. loodi ohtude teema jaoks “Teavitusminutid” ning tervisliku toitumise tarbeks  “ 

Vitamiiniamps”, et lapsed hakkaksid rohkem märkama;
6. loodi selle aasta tunnuslause “Märka tegijat ja ütle head kohe”;
7. pöörati tähelepanu töötajate isiklikule liikumisele liikumis-ja kultuurikalendri 

sisseseadmisega, kuid töö jäi vähese motiveerimise tõttu pooleli;
8. koostati Sõmerpalu lastead Lepatriinu SWOT-analüüs;
9. viidi läbi koosolek vallajuhtidega, et pöörata tähelepanu lasteaia amortiseerumisele 

(hilisem järelkaja on olnud positiivsem);
10. toodi õppetegevustesse sisse unepäev (taliharjapäeval – karu keerab teise külje...)
11. toimus 2 tasuta liiklusalast koolitust õpetajatele ja õp.abidele. Üks neist maanteeameti 

liikluskasvatuse korraldamise kohta lasteaias (s.h hoolekoguliikmed) teine reguleerija I 
pädevusastme koolitus;

12. organiseeriti rühmadesse liiklusvanker tutvumiseks ning tehti sellest kokkuvõtte. Töö 
jätkub lasteaeda oma liiklusvankri soetamise eesmärgiga;

13. toimus personali pidulik väljasõit Tartu Vanemuisesse tasuta bussisõiduga;
14. toimus Lustakas jooksurada peredele kojumineku ajal vabalt valitud kellaajal, et mitte 

kohustada lapsevanemaid kindlal kellaajal tulema;
15. korraldati mürgiste taimede näitus;
16. kirjutati projekt koolieelikute rahvariiete soetamiseks, mis osaliselt oli positiivne. 

Jätkuprojekt on vastuse ootel;
17. tehti taotluskiri sponsorluseks AS Toftanile varbseinte ja projektorikomplekti 

soetamiseks – positiivne ja asjad olemas;
18. tehti taotluskiri sponsorluseks ka OÜ-le Plangi Trans ning OÜ Aivar ja Merike 

muusikavahendite soetamiseks – vastused negatiivsed. Kuigi OÜ Plangi Trans oli 
suusõnaliselt valmis meid toetama soodsatel majanduslikel aastatel;

19. tehti ettepanekud maja ühtsete arusaamade jaoks, nö Meelespidamise punktid 
rühmadesse ning dir.kt-le;
ürituste kindlad kellaajad -kell 9.00, et segaks võimalikult vähe õppetööd;
meediasse kajastamise kord;
arengumappide ühtlustamine (s.h koostati kaalumise ja mõõtmise tabelid);
tuleviku tarbeks  tabeli koostamine suurte asjade tarbeks, mida majas näha soovitakse ( nii 
sai lasteaed juba endale soetada suure diatoonilise altksülofoni);
detsembrikuu ped.koosoleku tarbeks tehti eelnevalt tervisemeeskonna tööplaan ning ühildati 
seejärel maja II poolaasta  tegevuskavaga ning saadeti enne koosolekut õpetajatele laiali 
tutvumiseks, et koosolekul oleks juba kõigil ühine nägemus parendamiseks või 
kinnitamiseks. Töö käib selle nimel, et edaspidi toimuks augusti III nädalal ped.koosolek, 
kus kinnitatakse õa tegevuskava ning õpetajad saaksid teha aug.IV nädalal sellest tulenevalt 
rühma tegevuskava.

Lisaks pöörab Sõmerpalu lasteaed Lepatriinu tervisemeeskond tähelepanu järgmistele 
asjaoludele:

• väga selgelt peaks kirja panema koolitustel käimise, sh. nädalavahetusel (asendused, tasu);



• kattuv tööaeg võiks olla kõikides rühmades ühel ja samal nädalapäeval (soovitavalt 
muusikaõpetaja tööpäeval), et saaks teha koosolekuid.  Poolaasta koosolekud võiksid olla 
ette teada või on kindlad koosolekud 4-5 x aastas ühistel kattuvatel tööpäevadel, sh kõik 
õpetajad. Muusika- ja liikumisõpetajatel on vaja mingit kattuvat tööajaosa, et saaks tegevusi 
terviklikumana võtta.

• lasteaiasisese infovahetuse paremaks läbiviimiseks oleks hea, kui info oleks nii puhketoas 
kui ka e-mailidel;

• rühmde nädalaplaanid võiksid olla teada reedeks ning saadetud liikumisõpetajale, et oskaks 
integreerida teemat;

• tervisemeeskonna juht või direktor peaks saatma ka menüüde tegijale aasta tegevuskava, kus 
on selgelt välja toodud, millistel nädalatel on vaja ühtlustada menüüd üritustega.

• rühma õpperahadest on kindlaks määramata jaotus muusika- ja liikumisvahendite tarbeks;

• on ilmnenud probleeme külaliste vastuvõtmises ja tänamises; majas toimuvatel koolitustel 
kohvilaua korraldamises (eraldus lasteaia eelarvest ning kas võiks organiseerida perenaine), 
tänu korraldamises lapsevanematele (kui nad on rühmas olnud) – seega välja töötamata on 
lasteaias tänamise ja tunnustamise kord.

• Soovitame ka järgmisel aastal kasutada tunnuslauset “Märka tegijat ja ütle head kohe”


