
Väljavõte Narva Lasteaia Tareke tervise tegevuskavast  

 

4.Prioriteetsed valdkonnad ja eesmärgid 2022-2024 

4.1.Juhtimine ja eestvedamine. 

Eesmärk: juhtkond kaasab personali, lapsi ja vanemaid psühhosotsiaalse keskkonna paranemisele. 

Eesmärgid Tulemuslikkuse näitaja/ indikaator Tähtaeg Teostamise 

aeg 

Osalejad Vastutajad 

Lõõgastuskohtade otstarbelise kasutamine 

HEV- lastele ja gruppina vaikuseks 

minutiks. 

Õpetaja kajastab i 

lapsega e-päevikus. 

ndividuaalse töö Alates 

01.09.2022 

3 a Lapsed Õpetajad  

Toitumisprogrammi Nutridata kasutamine 

menüü analüüsiks. 

Menüü on tervislik sh mitmekesine, 

tasakaalustatud ja vastab riiklikele 

soovitustele. 

Tervishoiutöötaja ja 

menüü tervislikuks 

analüüsi. Road on 

maitsevad lastele. 

Lastel on kujundatu 

Ta saab rohkem 

otsustada, mida 

süüa. 

kokad muutuvad läbi 

programmi 

mitmekesised ja 

d toidu eelistusi. 

iseseisvalt valida ja 

September 

2022 

3 a Lapsed 

Personal 

Tervishoiutöötaj

a 

Kokad 

Koostöös tervisemeeskonnaga uute 

küsitluste vormide teemal „Tervis“ 

väljatöötamine. 

90% personali ja 80% lastevanemaid on 

rahuldatud TEL tööga. 

September 

2022 

3 a Lapsevanemad 

Personal 

Juhtkond 

Veebipõhise lasteaia psühhosotsiaalse 

keskkonna (PSKK) hindamise 

korraldamine. 

80% personali ja lastevanemaid osalevad 

hindamises. 

September 

2022 

1 a Lapsevanemad 

Personal 

Juhtkond 

Karastamise üritused väljas ja ruumides sh 

Kneipi metoodika põhjal. 

Karastamise üritused igas rühmas on 

korraldatud vastavalt karastamise 

plaanile/skeemile. 

Kneipi metoodika elemendid on 

korraldatud iga päev ning kajastatud 

õppeplaanides. 

Oktoober 

2022 

3 a Lapsed Rühmaõpetajad 

Tervishoiutöötaj

a 

Õppealajuhataja 
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4.2.Personalijuhtimine. 

Eesmärk: personal ja lapsed on rahul füüsilise keskkonna ja  emotsionaalse heaoluga. 

Eesmärgid  Tulemuslikkuse näitaja/ indikaator Tähtaeg Teostamise 

aeg 
Osalejad Vastutajad 

Personali tunnustamise-ja 

süsteemi uuendamine. 

motivatsiooni  Personali tunnustamise- ja 

motivatsioonisüsteem on arusaadav ja 

toimiv. 

August 

2022 

3 a Personal Juhtkond 

 Personali kaasamine 

sporditegevusse. 

lasteaia  60% personali osalevad 

spordiüritustes töökohal ja 

lasteaia väljaspool. 

Mai 

2022 

3 a Personal Liikumisõpetaja 

Personalile koolituse läbiviimine teemal 

“Professionaalne läbipõlemine”. 

Personal on õnnelik, töökas, osav isiklikke 

probleeme lahendada. 

Oktoober 

2022/2023/ 

2 a Personal Juhtkond 

Õppekeskus 

Köögipersonali koolitamine teemal 

“Toitlustamine lasteaias”. 

Lapsed on rahul uute roogadega, toidujääke 

on minimaalne. 

August-septe 

mber 2022 

1 a Kokad 

Tervishoiutöötaja 

direktor 

Riskianalüüsi ja töökeskkonna riskianalüüsi 

täitmine. 

Riskiallikad on kõrvaldatud. Lasteaed on 

turvaline ja ohutu. 

Mai-august 

2022 

3 a Personal 

Tervisemeeskond 

Juhtkond 

töökeskkonna 

meeskond 

Tööinstruktaažide täitmine. Personal täidab oma tööülesandeid ilma 

noominuseta ja rikkumiseta. 

September 

2022-2024 

3 a Personal Juhtkond 

Nakkushaiguste ennetamise meetmete 

väljatöötamine ja rakendamine 

Nakkushaiguste ennetamise meetmed 

personalile ja lastevanematele täitmiseks on 

täpsustatud ning arusaadavad. 

September 

2022 

2 a Personal 

Lastevanemad 

Terviseedenduse 

töötaja 

Ühe rühma mänguruumis  seina soojustus. Mänguruumis on soe ja toatemperatuur 

vastab nõuetele. 

31.08.2022 1 a Ehitusfirma Direktor 
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4.3.Koostöö huvigruppidega. 

Eesmärk: kõik huvigrupid on kaasatud TEL töösse. 

Eesmärgid Tulemuslikkuse näitaja/ 

indikaator 

Tähtaeg Teostamise 

aeg 

Osalejad Vastutajad 

Vanematele info edastamine TEL 

tööst. 

80% vanemaid on rahul TEL 

tööga. Kõikides rühmades on 

vormistatud infotahvlid. Infot 

uuendatakse 4-9 korda aastas. 

September 2022 3 a Vanemad Personal 

Küsitluste läbiviimine teemal 

„Tervis“, „Toitlustamine“ 

vanemate seas. 

80% vanemaid osalevad küsitluses 

ning rahul laste heaoluga. 

1 kord aastas 

mais 

3 a Vanemad Õppealajuhataja 

Veebipõhise lasteaia psühhosotsiaalse 

keskkonna (PSKK) hindamise 

korraldamine. 

80% vanemaid osalevad 

hindamises. 

September 2022 1 a Vanemad 

Personal 

Õppealajuhataja 

Lasteaia hoolekogu on 

kaasatud tervisetegevusse. 

Hoolekogu on aktiivne osaleja 

lasteaia spordiüritustes ja 

projektides. 

01.09.2022-31.08. 

2024 

3 a Hoolekogu 

liikmed 

Vanemad 

Direktor 

Teiste lasteaedadega koostöö TEL 

võrgustikus. 

4 TEL lasteaeda korraldavad 

ühised spordiüritused linna tasemel 

01.09.2022-31.08. 

2024 

3 a TEL 

tervisemeeskonnad 

Juhtkond 

Eesti Koolitoidu liiduga koostöö. Soovitusi toitlustamise 

korraldamisel täidetakse. 

01.09.2022-31.08. 

2024 

3 a Tervishoiutöötaja 

Kokad 

Direktor 

Vestluste, koosolekute, ümarlaudade, 

pereklubi korraldamine teemal „Laste 

riietus eri aastaaegadel“. 

Laste riietus (rohkem kui 90% 

lastel) vastab ilmatingimustele. 

September/jaanuar 

2022 

3 a Vanemad 

Pedagoogid 

Tervishoiutöötaja  
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4.4.Ressursside juhtimine, sh keskkonna kujundamine. 

Eesmärk: Turvalise ja mugava õpi-ja töökeskkonna loomine. 

Eesmärgid Tulemuslikkuse näitaja/ indikaator Tähtaeg Teostamise 

aeg 

Osalejad Vastutajad 

Lastemööbli soetamine: toolid, lauad, 

riidekapid. 

Lastemööbel vastab vastuvõetud 

sanitaar standardile, mugav ja ilus. 

30.09.2022 3 a Personal Majandusjuhataja 

Toidu- ja kööginõude osaline asendamine 

ning uuendamine (kuues rühmas); 

Õpetajate abi, majahoidja ja 

remonditöölise jaoks koristuseseadmete 

uuendamine. 

Kööginõud ei ole katkine ja vastab 

tervisenõuetele. 

Seadmed on kvaliteetsed ja ohutud töö 

teostamiseks. 

30.09.2022 3 a Lastevanemad 

Rühmaõpetajad 

Rühmaõpetajad 

Tervishoiutöötaja 

Sobitusrühma varustamine ja kaasavate 

õppevahendite soetamine. 

Kaasavad õppevahendid on soetatud ja 

kasutatud laste õppetegevuseks. 

31.12.2022 3 a Õpetajad Õppealajuhataja 

Ühe rühma mänguruumis  seina soojustus. Rühm on remonditud ja soojustatud. September 

2022 

1 a Ehitusfirma Juhtkond 

 

4.5.Õppe- ja kasvatustöö. 

Eesmärk: Lapses on kujunenud väärtused, õpihuvi, tervisliku eluviisi ning tema võimeid ja eripära on toetatud. 

Eesmärgid Tulemuslikkuse näitaja/ indikaator Tähtaeg Teostamise 

aeg 

Osalejad Vastutajad 

Jalutuskäigu korraldamine ja selle pikkus. Soojal hooajal jalutuskäik on 

korraldatud 2 korda päevas, külmal 

hooajal mitte vähem kui 1 kord päevas. 

Mai 2022 2022-2024 Personal Majandusjuhataja 
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Projektis „Suukool“ osalemine. 3-7 aastased lapsed pesevad hambaid 2 

korda päevas kodus (kuni 90% 3-7 

aastaseid lapsi). 

01.09.2022 2022-2024  3-7 aastased 

lapsed 

Rühmaõpetajad 

Suu loputamine pärast sööki. Iga laps loputab veega suud pärast 

sööki lasteaias ja kodus. 

Mai 2022 2022-2024  3-7 aastased 

lapsed 

Rühmaõpetajad 

Tervishoiutöötaja 

Karastamise üritused väljas ja ruumides sh 

Kneipi metoodika põhjal. 

Karastamise üritused igas rühmas on 

korraldatud vastavalt karastamise 

plaanile/skeemile. 

Tegevused Kneipi metoodika põhjal on 

korraldatud iga päev ning kajastatud 

päevaplaanides. 

Oktoober 

2022 

2022-2024 Lapsed Rühmaõpetajad 

Tervishoiutöötaja 

Õppealajuhataja 

Õppetegevuse sh liikumise ja 

hommikuvõimlemise läbiviimine värskes 

õhus. 

Soojal hooajal õppetegevus on 

korraldatud värskes õhus iga päev, 

külmal hooajal mitte vähem kui 1 kord 

nädalas. 

Mai 2022 2022-2024 Lapsed Rühmaõpetajad 

Muusikaõpetaja 

Logopeed 

Tervisenädala korraldamine ja läbiviimine. Tervisenädala üritustes osalevad kõik 

lapsed ja 60% lasteaia töötajaid. 

Detsember 

2022 

2022-2024 Lapsed 

Personal 

Liikumisõpetaja 

Matkade ning jalutuskäikude korraldamine 

lasteaia väljaspool, et tõsta vastupidavust 

ja tugevdada südamelihast lastel. 

Enamik lapsi (90%) vanuses 6-7 a. 

suudab kõndida rahulikus tempos 

35-40 minutit. 

Detsember 

2022 

2022-2024 5-7-aastased 

lapsed 

Liikumisõpetaja 

Rühmaõpetajad 

Tervisliku toitlustamise nädal. Tervisliku toitlustamise nädala 

üritustes osalevad kõik lapsed ja 80% 

lasteaia töötajaid. 

Jaanuar 2023 2023-2024 Lapsed 

Personal 

Rühmaõpetajad 

Tervishoiutöötaja 

Projekti „Seemnest viljani“ läbiviimine. Projektis osalevad kõik lapsed ja 

lasteaia töötajad. 

Kasvatatud köögivilju kasutatakse 

salatite valmistamiseks. 

Veebruar-okt 

oober 2022 

2022-2024 Lapsed 

Personal 

Rühmaõpetajad 

Õppealajuhataja 
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Programmi „Kiusamisest vaba lasteaed“ 

rakendamine. 

Lapsed ja täiskasvanud toetavad selle 

programmi põhiväärtusi ja ennetavad 

kiusamist. 

01.09-31.08. 

2022 

2022-2024 Lapsed 

Personal 

Juhtkond 

Kokanduse korraldamine lastega (salatide, 

smuutide, võileivade, küpsetiste 

valmistamine). 

90% 3-7 aastaseid lapsi omavad 

oskusi, et valmistada lihtsamaid 

roogasid. Lapsed osalevad lihtsamate 

roogade valmistamiseks, nimetavad 

ingrediente, valmistamisviisi. 

01.09-31.08. 

 2022 4-6 

korda aastas 

2022-2024  3-7 aastane 

lapsed 

Rühmade 

meeskonnad 

Kokad 

Rühmaõpetajad 

Tervishoiutöötaja 

 

6.Tegevuskava koostajad 

Narva Lasteaia Tareke tervisenõukogu koosseis: 

№ Ees- ja perekonnanimi Rool nõukogus Amet, 

esindaja 

e-post 

1. Nadežda Kiik Tervisenõukogu juht Liikumisõpetaja ivanova.nadezdha@gmail.com 

2. Svetlana Maljuganova Tervisenõukogu juhi asetäitja Õppealajuhataja svetlana.maljuganova@narvakultuur.ee 

3. Ekaterina Pichugina  Logopeed pi4ugina@mail.ru 

4. Svetlana Gudz  Sõimerühma õpetaja svetagud@yandex.ru 

5. Natalja Vaskovskaja  Tervishoiutöötaja natali7128@rambler.ru 

6. Olga Galimova  Abiõpetaja, 

tehnilise personali esindaja 

olgalimova1@gmail.com 

7. Maria Beyu  hoolekogu esindaja beyu.maria@gmail.com 

 

7.Tegevuskava koostamisel kasutatud materjalid ja uurimused 

● Narva Lasteaia Tareke õppekava 
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● Narva Lasteaia Tareke arengukava 

● Koolieelse lasteasutuse seadus 

● Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale 

● Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis 

● Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule 

● Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava 

● Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja kasvatustööst. Tervise Arengu Instituut – Tallinn, 2010 

● Психосоциальная среда в детском дошкольном учреждении. Tervise Arengu Instituut – Tallinn, 2008 

● Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine. Õpetajaraamat lasteaedadele. Tervise Arengu Instituut – Tallinn, 2020 

● Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias. Juhendmaterjal. Tervise Arengu Instituut – Tallinn, 2015 

● https://www.terviseinfo.ee/ 

● https://tervis.ee 

● https://toitumine.ee/ 

● https://tarkvanem.ee 

https://www.terviseinfo.ee/
https://tervis.ee/
https://toitumine.ee/
https://tarkvanem.ee/

