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SÕMERPALU LASTEAED LEPATRIINU 2014/2015 õ-a TEGEVUSKAVA 

 

Tegevuskava alus: Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike 

dokumentide loetelu ja nende täitmise kord (§ 4) 

 
 

ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK 

1. Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimine lastest lähtuvalt 

2. Mängulisuse, elamuslikkuse, laste aktiivsuse tagamine õppe- ja kasvatustöö 

läbiviimisel 

3. Aktiivse koostöö jätkamine sidusgruppidega 

 

 

Tegevuskava plaanis lähtutakse arengukavast, õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja 

sisehindamise tulemustest.  
 

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE  

Tegevused Aeg Vastutajad Analüüs  

Lasteaia õppeaasta 

tegevuskava ja aasta 

eesmärkide  koostamine 

koostöös personaliga. 

Lähtudes arengukavast, 

õppekavast, tervisemeeskonna 

tegevuskavast. 

august direktor  

 

Õppekava 

analüüs toimus 

augustis 

Ped.nõukogu 

otsus 2- 

Rühmade aasta 

tegevuskavade koostamine ja 

analüüs. Tegevuskavade 

koostamisel on lähtutud 

eelmise õppeaasta 

parendustegevustest ja 

lasteaia õ.-a. üldeesmärgist 

ning on arvestatud 

September 

mai 

 

direktor Rühmade 

tegevuskavasid 

on tutvustatud 

11.sept 

toimunud 

lastevanemate 

koosolekul 



lastevanemate ettepanekutega. 

Kaasata mittepedagoogilist 

personali lasteaia 

arendustegevustesse erinevate 

koostöövormide kaudu, et 

suurendada nende arusaamist 

lasteaia eesmärkidest ning 

enda vajalikkusest lasteaias - 

kaasamine sisehindamisse, 

projektitegevusse, 

töörühmadesse, ped nõukogu 

otsustesse. 

 

Õppeaasta 

jooksul 

direktor  

Koosolekud, otsused, 

kokkulepped koosolekute 

plaani alusel.  

Õppeaasta 

jooksul 

direktor Aasta 

tegevuskava 

sisaldab 

pedagoogilise 

nõukogu  

tööplaani ning 

iga kuu 

kolmandal 

kolmapäeval 

toimuvad 

infokoosolekud 

Sisekontrolli tegevusplaani 

koostamine ja rakendamine. 

Sisekontrolli 

järjepidevus ja individuaalne 

lähenemisviis tagab personali 

võrdse kohtlemise printsiibi. 

Õppeaasta 

jooksul 

direktor Sisekontrolli 

kokkuvõtted 

Sisehindamistulemuste 

analüüs aastate lõikes - 

tulemustest lähtuvalt 

sisehindamise aruande 

koostamine.  

mai direktor  

Sisehindamine tervise 

valdkonnas, järgides TEL 

põhimõtteid. 

 tervisemeeskond Sisehindamise 

kokkuvõte 

Töökorraldusreeglite 

uuendamine. 

november direktor  

Lasteaia terviseedenduse 

tegevuskava koostamine, 

millest lähtuvalt viiakse läbi 

kasvukeskkonna riskianalüüs. 

oktoober tervisemeeskond  

 

2. PERSONALIJUHTIMINE  

Tegevused Aeg Vastutajad Analüüs 

Personali tunnustamise 

süsteemi loomine. 
 Direktor, 

tervisemeeskond 
 



Tagada ja kindlustada 

lasteaias kvalifitseeritud 

personali olemasolu. 

õppealajuhataja – 0,5 

koormusega.  

September 

 

 

 

direktor  

Personali koolitusvajaduste 

kaardistamine lähtudes 

lasteaia eesmärkidest, 

eneseanalüüsist ja isiklikust 

arengueesmärgist. 

Õppeaasta 

jooksul 

direktor 

 

Kogemuste 

vahetamine  

Okasroosikese 

lasteaia 

õpetajatega- töö 

liitrühmas 

Personali arengu toetamine 

parimate kogemuste ja 

teadmiste edastamine 

(metoodilised koosolekud, 

lahtised tegevused, 

konverentsid, ainesektsioonid, 

metoodikapäevad, lektoritöö, 

mentor jne). 

Õppeaasta 

jooksul 

direktor, pedagoogid  

Planeerida liitrühma ja 

arenguvestluse koolitus. 

Õppeaasta 

jooksul 

direktor, pedagoogid   

Täiendkoolituse arvestus, 

järeldus ja tulemuslikkuse 

hindamine. 

Õppeaasta 

jooksul 

direktor  

Arenguvestlused on 

töötajatega läbiviidud. 

Tulemuste kasutamine 

töötajate arendamiseks. 

Oktoober 

aprill 

direktor 

 

 

3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA  

Tegevused Aeg Vastutajad Analüüs 

Koostöö kavandamine 

lastevanematega – 

koosolekud, koolitused, 

meilid, osalemine õppe ja 

kasvatusprotsessis.   

Õppeaasta 

jooksul 

direktor, pedagoogid, 

tervisemeeskond 

 

Koostöö, kooli, KOV,  

muuseumi, raamatukogu, 

maantee- ja päästeametiga, 

politseiga, keskkonnaametiga 

ja teiste tarniatega. 

Õppeaasta 

jooksul 

direktor, pedagoogid, 

tervisemeeskond 

 

Koostöö Võru Instiduudiga. 

Tutvustada ning jagada 

kogemusi laiemale 

ringkonnale ( Keelepesa).  

Õppeaasta 

jooksul 

direktor, pedagoogid  

Koostöö teiste maakonna ja 

linna lasteaedadega läbi ühiste 

ürituste. 

Õppeaasta 

jooksul 

direktor, pedagoogid, 

tervisemeeskond 

 

Koostöös erinevate 

huvigruppidega arendatakse 

Õppeaasta 

jooksul 

direktor, pedagoogid  



lasteaias huviharidust. 

Lastevanemate kaasamine 

rühma ning lasteaia tegevuse 

planeerimisse. 

Õppeaasta 

jooksul 

direktor, pedagoogid  

Koostöös Sõmerpalu valla 

kooliõpetajatega 

koolivalmiduse rakendumise 

väljaselgitamine – ümarlaud. 

 direktor, pedagoogid  

Hoolekogu aktiivne 

tegutsemine rühmasiseselt, 

maja arendustegevuses ja 

juubeliürituste korraldamisel.  

Õppeaasta 

jooksul 

Hoolekogu esimees  

Lahtiste uste päev uutele 

lastevanematele. 

aprill direktor, täpikeste 

rühma õpetajad  

 

Lastevanemate rahulolu-

uuring.  

aprill direktor, pedagoogid  

Lasteaia tegemiste 

kajastamine 

kommunikatsiooni kaudu. 

Õppeaasta 

jooksul 

direktor, personal, 

hoolekogu 

 

4. RESSURSSIDE JUHTIMINE  

Tegevused Aeg Vastutajad Analüüs 

Töökeskkonna riskianalüüsi 

ja riskitasemete 

vähendamiseks kasutusele 

võetavate abinõude ja 

tegevuskava koostamine.  

mai Töökeskkonnavolinik 

tervisemeeskond 
 

Vigastuste ennetamise ja 

turvalisuse hindamine, 

analüüsimine ja tegevuskava 

koostamine 

aprill Tervisemeeskond  

Eelarveliste ressursside 

kavandamine ja planeerimine 

arengukava tegevuskava 

realiseerimiseks. 

september 

oktoober 

november 

Direktor 

 

 

Sise - ja väli kasvukeskkonna 

kujundamine. 

Juuni 

august 

direktor, personal 

 

 

 

 

 

 

5. ÕPPE-JA KASVATUSPROTSESS  

Tegevused Aeg Vastutajad Analüüs 

Lapse arengu jälgimine, 

dokumenteerimine, 

arengumappide koostamine. 

September-

mai 

pedagoogid  

Lapse arengu toetamiseks 

toimuvad vanematega 

arenguvestlused. 

 pedagoogid  

Erivajadustega laste Õppeaasta pedagoogid, logopeed  



toetamine õppe- ja 

kasvatustöös (andekatele, 

käitumisprobleemidega ning 

arengus maha jäänud lastele 

koostatakse IAK ja 

rakendatakse tugisüsteem). 

jooksul 

Kõneravi korraldamine. Õppeaasta 

jooksul 

logopeed  

Arvestades lapse loomulikku 

arengut viiakse lasteaias läbi 

õppetegevusi lõimituna, 

kasutades erinevaid 

õppemeetodeid – Hea algus, 

Keelepesa, avastus – ja 

õuesõppe. 

Õppeaasta 

jooksul 

pedagoogid  

Ürituste ja õppetegevuste 

planeerimisel ja korraldamisel 

lähtutakse kultuuripärandist ja 

rahvakalendri tähtpäevadest, 

tehes koostööd 

muuseumitega, 

lasteraamatukoguga, RMK  

jm. 

Õppeaasta 

jooksul 

direktor, pedagoogid  

Tervisekasvatuse järjepidev 

rakendumine 

nädalaplaanides nädala 

tegevuste ja teemadega. 

Õppeaasta 

jooksul 

pedagoogid  

Õppekava täitmise hindamine 

ja parendustööde 

planeerimine.  

 direktor, pedagoogid, 

tervisemeeskond 

 

Laste osalemine maakondlikel 

näitustel, üritustel ja 

konkurssidel jne. 

Õppeaasta 

jooksul 

pedagoogid  

Arenguliselt sobivate 

õppevahendite ja 

mänguasjade soetamine 

õppeaasta kokkuvõtte alusel. 

Õppeaasta 

jooksul 

direktor, pedagoogid  

Töö koolipikenduse 

taotlejatega ja varem 

kooliminejatega. 

märts-mai direktor, pedagoogid  

Koolivalmiduskaartide 

täitmine lähtuvalt lapse 

arengust-koostöövõrgustikus 

õpetaja, logopeedi,  muusika- 

ja liikumisõpetajaga. 

märts-mai direktor, pedagoogid, 

logopeed 

 

Rühma õpetajate ja 

spetsialistide õppeaasta 

töö analüüsi koostamine 

mai direktor, pedagoogid  

Õpetajad koostavad rühma august, pedagoogid  



tegevuskava ning täidavad 

õppe- kasvatustegevuse 

päevikut nõuetekohaselt. 

september 

Rahuloluküsitlused (sh 

psühho- sotsiaalse ja füüsilise 

keskkonna kohta) 

lapsevanematele, personalile 

ja lastele. 

mai direktor, pedagoogid Kokkuvõte õ-a 

lõpus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014-2015 õ-a  ÜRITUSTE PLAAN 

        (Ürituste kuupäevad ja kellaajad võivad muutuda) 

 

KUU ÜRITUS AEG OSALEJAD VASTUTAJA 

SEPTEMBER 

 Teadmistepäev 1.september Kõik rühmad direktor, 

liikumisõpetaja 

Hoolekogu koosolek  Hoolekogu liikmed direktor, hoolekogu 

esimees 

Uute laste pidulik 

lasteaeda vastuvõtmine 

 10. sept  

kell 9.00 

Täpikesed, 

Põnnikesed 

Täpikeste, 

põnnikeste rühma 

õpetajad, 

muusikaõpetaja 

Sportlik veerandtund 

loomadega 

(spordiväljakul) 

8.- 12.sept 

Kell 11.15 

Kõik rühmad 8. sept õp Jaana 

9.sept õp Helena 

10. sept õp Ellen 

11. sept õp Olga 

12. sept õp Helgi 

Lastevanemate 

üldkoosolek, rühmade 

koosolekud 

11.sept kell 

17.30 

Lapsevanemad, 

rühma personal, 

Võro Instituut 

direktor, rühma 

õpetajad 

Esmaabi päev 15. sept kell 

9.00 

koolieelikud Liikumisõpetaja, 

direktor 

Infokoosolek 17. sept. 

kell 13.00 

Õpetajad, personal direktor 

Otsi Otti  Maakondlik  

TEL ühisüritus 

18.sept kell 

9.00 

TEL Õpetaja Olga, 

liikumisõpetaja, 

direktor 

Sügisesed spordipäevad sept Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Sügise sünnipäeva 

otsimise rada lastele, 

personalile, vanematele 

23. sept. kell 

16.00- 18.00 

Kõik rühmad, 

lapsevanemad, 

personal 

Mummukesed  

Liiklusnädal- turvaliselt 

lasteaeda 

29.09-03.10 Kõik rühmad Rühma õpetajad 

OKTOOBER  

 Arenguvaatlustabelite 

täitmine 

 

oktoober Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Õpetajate päeva 

tähistamine 

03. oktoober Õpetajad, õpetaja 

abid, personal 

direktor, õpetajad 

Leivapäev/leivanädal 06.-10. okt Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Infokoosolek  22.okt kell 

13.00 

Õpetajad direktor 

Pedagoogilise nõukogu 

koosolek. Lapse arengu 

hindamine. 

22. okt 

kell13.30 

Õpetajad direktor 

Traumaennetuspäev- 

MINA 

(helkurkampaania) 

 

27. – 31. okt Kõik rühmad Rühma õpetajad 

NOVEMBER 

 Lasteaia sünnipäeva 7.nov kell Personal, direktor, personal 



tähistamine 9.00 lapsevanemad 

Lasteaia sportlik 

pereüritus Sõmerpalu 

Põhikooli võimlas 

nov 

 kell 16.00 

Kõik rühmad, 

personal, isad, 

emad 

Õpetajad,liikumisõp 

Traumaennetuspäev–

MINA AITAN 

nov Koolieelikud Maakondlik 

ühisüritus, 

Mummukesed, 

Põnnikesed 

Võro keele nätal 10.- 14. nov Kõik rühmad Mummukesed 

Helkurite kontroll 17. nov Lapsed, 

lapsevanemad, 

personal 

liikumisõpetaja, 

direktor 

Lauda külastus- „Kust 

see piim küll tuleb, kas 

poest?“ 

24.- 28. nov  

sobilikul 

päeval 

Mummukesed, 

Põnnikesed  

Mummukeste, 

Põnnikeste õpetajad 

Piimapäev 24.- 28. nov  

sobilikul 

päeval 

Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Arenguvestlused nov Lapsed, 

lapsevanemad 

Rühma õpetajad 

Infokoosolek 19. nov kell 

13.00 

Õpetajad, personal direktor 

DETSEMBER 

 Advendiküünla 

süütamine 

1.dets kell 

9.00 

Kõik rühmad, 

personal 

direktor, 

liikumisõpetaja 

  

Teavitusminutid- 

ettevaatust tuli! 

1.-5. dets Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Hoolimisepäev 03. dets Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Pedagoogilise nõukogu 

koosolek. Jõulupidude 

arutelu.  

03.dets kell 

13.00 

Õpetajad  direktor 

Jõuluaja terviserada 10. dets 

16.00- 18.00 

Kõik rühmad, 

personal, 

lapsevanemad 

Täpikesed 

Infokoosolek 17. dets kell 

13.00 

Õpetajad, 

personal 

direktor 

 

 

Hambapäev 08. dets 

Mummukesed 

09 dets 

Täpikesed 

10. dets 

Põnnikesed 

 

Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Rühmade jõulupeod 17. dets kell 

15.00 

Täpikesed 

17. dets kell 

16.30 

Põnnikesed 

18. dets kell 

16.30 

Kõik rühmad Rühma õpetajad, 

muusika- ja 

liikumisõpetaja 



Mummukesed 

Personali jõulupidu 19. dets Personal  direktor 

JAANUAR 

 Kuuse ärasaatmise 

hommik 

7.jaan kell 

9.00 

Lapsed, personal  muusikaõpetaja 

Taliharjapäev 14.jaan Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Teraapiline joonistusaeg 21. jaan kell 

16.00- 18.00 

Kõik rühmad, 

lapsevanemad 

Rühma õpetajad 

Teavitusminutid: ohud 

kelgutamisel 

jaan Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Ülemaailmne 

kallistamise päev 

21. jaan Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Teavitusminutid: 

vitamiiniamps 

26.- 30. jaan Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Talispordinädal 26.- 30. jaan  Kõik rühmad liikumisõpetaja 

Infokoosolek 21. jaan kell 

13.00 

Õpetajad, personal direktor 

Pedagoogilise nõukogu 

koosolek. Sisekontrolli 

tulemuste analüüs, 

kokkuvõte. 

21. jaan kell 

13.30 

Õpetajad  direktor 

VEEBRUAR 

 Teavitusminutid: ohud 

kodus 

02.- 06. veeb Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Teraapiline muusika 11. veeb kell 

16.00 -18.00 

Lapsed, 

lapsevanemad, 

personal 

muusikaõpetaja, 

liikumisõpetaja 

Sõbrapäev 14. veebruar Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Vastlatrall 17.veeb Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Vabariigi aastapäeva 

tähistamine 

25.veeb 9.00 Kõik rühmad muusikaõpetaja 

Infokoosolek 18. veeb kell 

13.00 

Õpetajad, personal direktor 

MÄRTS 

 Emakeelepäeva 

tähistamine 

13.märts kell 

9.00 

Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Teavitusminutid: nõrk 

jää 

märts Kõik rühmad  Rühma õpetajad 

Rahuloluküsitlus lastele märts Lapsed direktor, õpetajad 

Infokoosolek 18. märts 

kell 13.00 

Õpetajad, personal direktor 

APRILL     

 TERVISENÄDAL 06. -10. apr Kõik rühmad, 

personal 

Tervisemeeskond 

Põrsaproua 

pannkoogipidu 

09.apr kell 

9.30 

Lapsed 

Pilet 2€ 

Direktor 

Nipitiri 51977720 

Terviserada: „Minu 5 

meelt“ lastele, 

vanematele ja 

personalile 

 6.- 10. apr 

kell 16.00- 

18.00 

Lapsed, 

lapsevanemad, 

personal 

Põnnikesed 

Jüripäeva piknik 22.apr kell 

12.00 

Lapsed, 

lapsevanemad, 

personal 

direktor, personal 



Lahtiste uste päev- 

uutele lastele ja 

vanematele 

29.aprill Lapsed, 

lapsevanemad 

direktor, rühmad 

Arenguvaatlustabelite 

täitmine 

 

aprill Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Arenguvestlused aprill Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Nõiatrall 30. aprill  Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Infokoosolek 15. aprill kell 

13.00 

Õpetajad, personal direktor 

Pedagoogilise nõukogu 

koosolek. 1.Lasteaia 

õppekava läbinule 

koolivalmiduskaardi 

väljaandmise 

otsustamine 

2. Sisehindamise 

tulemuste läbiarutamine 

15. aprill kell 

13.30 

Õpetajad  direktor 

MAI 

 Emadepäev 07. mai  

kell 15.30 

Kõik rühmad, 

emad, isad 

Rühmaõpetajad, 

muusikaõpetaja, 

liikumisõpetaja 

Teavitusminutid: ohud 

veekogu ääres 

11- 15. mai Kõik rühmad Rühma õpetajad 

Koolivalmiduskaartide 

täitmine 

mai Mummukesed, 

Põnnikesed 

Rühma õpetajad, 

liikumisõpetaja, 

muusikaõpetaja, 

logopeed 

 

Lasteaia matk või 

väljasõiduüritus 

18.- 22. mai 

nädalal 

Kõik rühmad, 

lapsevanemad 

direktor, õpetajad 

Lepatriinude spordipäev 20. mai kell 

10.30 

Kõik rühmad, 

personal 

liikumisõpetaja 

Infokoosolek 20. mai kell 

13.00 

Õpetajad, personal direktor 

Lõpupidu 

kooliminejatele 

28. mai  

kell 17.00 

Mummukesed, 

Põnnikesed 

direktor, 

Mummukesed, 

Põnnikesed 

Personali tööaasta 

lõpetamine 

29. mai Personal direktor 

Pedagoogilise nõukogu 

koosolek. Õppe- ja 

kasvatustöö analüüs,  

kokkuvõte, ettepanekute 

tegemine.  

 

29. mai  Õpetajad direktor 

 

 

 

 

 



SÕMERPALU LASTEAED LEPATRIINU PEDAGOOGILISE NÕUKOGU   

TÖÖPLAAN 2014/2015 Õ-A 

AEG TEEMA VASTUTAJA MÄRKUSED 

August 1. Aasta tegevuskava arutelu 

2. Õppeaasta põhieesmärgi 

läbiarutamine. 

3.  Õppekava kinnitamine (õppe- ja 

kasvatustegevuste planeerimine) 

 

direktor  

Oktoober  1.Lapse arengu hindamine direktor  

Detsember  1.Jõulupidude arutelu direktor  

Jaanuar 1.Sisekontrolli tulemuste analüüs, 

kokkuvõte 

direktor  

Aprill 1.Lasteaia õppekava läbinule 

koolivalmiduskaardi väljaandmise 

otsustamine 

2. Sisehindamise tulemuste 

läbiarutamine 

  

Mai  1.Õppe- ja kasvatustöö analüüs,  

kokkuvõte, ettepanekute tegemine 

 

direktor  

 

Iga kuu kolmandal kolmapäeval toimub lasteaia saalis infotund, algusega kell 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISEKONTROLLI  PLAAN 2014/2015  Õ-A 

 

Sisekontrolli eesmärk. 

 Lasteaia tegevusest tagasiside saamine, analüüs, järelduste tegemine 

 Õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkuse hindamine, võrdlemine ja edasiste otsuste tegemine 

Õppe- ja kasvatustegevus 

Tegevuse liik Läbiviimise 

aeg 

Vastutaja Meetod Kokkuvõte  

Rühma õ/k plaanid  (aasta 

tegevuskava, kuu- või 

nädalaplaan)  

September direktor Dokumentide 

vaatlus 

Vestlus rühma õpetajatega 

 

Õppe ja 

kasvatustegevusepäevik 

September direktor Dokumentide 

vaatlus 

Vestlus rühma õpetajatega 

Lasteaia sise- ja väliskeskkonna 

ohutuse ja turvalisuse kontroll 

Sept, mai tervisemeeskond, 

direktor 

Vaatlus, vestlus, 

TEL juhendmaterjal 

lisa 1 

Koosolek 

Päevakava Pidev direktor,  

direktori asetäitja 

Vaatlus Vestlus rühma õpetajatega 

Rühma stend: info, 

nädalaplaanid 

Pidev direktor,  

direktori asetäitja 

Vaatlus Vestlus rühma õpetajatega 

Laste arengu hindamine, 

arengutabelite täitmine 

November direktori asetäitja Vaatlus Vestlus rühma õpetajatega 

koosolek 

Tegevuste vaatlemine graafiku 

alusel 

Oktoober- märts direktori asetäitja Tegevuste külastus. 

Laste ja õpetajatega 

vestlemine. 

Vestlus rühma õpetajatega 

Üldine ülevaade  

pedagoogilisest tööst: 

meeskonna töö ja koostöö 

rühmas 

Pidev direktor, 

direktori asetäitja 

Vaatlus, vestlemine Juhtkonna koosolek, vestlus 

rühma õpetajatega 

Töödistsipliin Pidev direktor,     direktori 

asetäitja 

Vaatlus Koosolek  

Õppe ja kasvatustöö kokkuvõte Mai direktori asetäitja Aruanne  Pedagoogilise nõukogu 

koosolek 

Sisekontrolli analüüs/kokkuvõte  Jaanuar, mai direktori asetäitja Aruanne  Pedagoogilise nõukogu 

koosolek 

 



Sisekontrolli plaan 

Majandustegevus 

Tegevuse liik Läbiviimise aeg Vastutaja  Meetod Kokkuvõte  

Õppeaasta alguses rühmade 

korrasoleku sisekontroll: 

ruumide korrasolek (teostatud 

korrastustööde tulemused), 

Augusti lõpp-

septembri algus 

direktor Vaatlus Vestlus rühma 

õpetajaabiga  

Rühmades, köögis vajalike 

vahendite olemasolu kontroll: 

(nõud, harjad, ämbrid, voodid, 

pesud jne. 

September direktor Vaatlus, vestlus Vestlus töötajatega, 

koosolek. 

Rühmades laudade toolide 

vastavus laste kasvule ja 

paigaldus vastavalt valgustusele 

ja tahvli asetusele ja 

ohutusnõuded. 

September-oktoober direktor Vaatlus, vestlus Vestlus töötajatega, 

koosolek. 

Köögi enesekontrolliplaani, 

kaloraazi ja menüüde kontroll 

Pidev direktor Vaatlus, vestlus Vestlus töötajatega 

Rühmade ja töövahendite  

puhtuse – korrasoleku kontroll 

Pidev direktor Vaatlus Vestlus töötajatega 

Abipersonali poolaasta 

sisekontrolli analüüs/ kokkuvõte 

Jaanuar, mai direktor Aruanne  Personali koosolek 

Hügieenireeglite täitmine Pidev direktor Vaatlus Vestlus töötajaga 

Puhastusvahendite nõuetekohane 

ja säästlik kasutamine 

Pidev direktor Vaatlus, 

ressursside 

analüüs 

Vestlus töötajatega, 

koosolek 

 

Töödistsipliin (kohusetunne, töö 

kvaliteet, tööajast kinnipidamine) 

Pidev direktor Vaatlus Personali koosolek  

 

 

 


