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Rõuge Lasteaia kodukorra – vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate 

olukordade ennetamise tegevuskava 
 

1.Võimalikud vaimset turvalisust ohustavad olukorrad ja meetmed nende ennetamiseks 

 

1.1 Erivajadusega laps rühmas 

 

Meetmed: 

• Märkamine ja toetamine; 

• Koostöö lapsevanemaga; 

• Erivajaduste väljaselgitamine (Vaimse tervise kabinet Lõuna Eesti haiglas, Rajaleidja); 

• Tugiisiku rakendamine erivajadustega lapse toetamiseks. 

• Koolieelse lasteasutuse  seaduse §7 p3 rakendamine ( laste arv rühmas). 

 

 1.2 Lastevanemate negatiivne hoiak lasteaia töötajate / töö vastu 

 

Meetmed: 

• Lasteaia mainekujundus (tutvustus, lahtiste uste päevad, koostöö, erinevad tegevused 

koostöös vanematega jne). 

 

 1.3 Lasteaia mikrokliima (usaldamatus, halb konkurents, jne) 

 

Meetmed: 

• Arenguvestlused maja töötajatega; 

• Usalduslikud suhted; 

• Koostöö kõigi töötajatega; 

• Tagasiside ja eneseanalüüs õppeaasta lõpus. 

 

1.4  Müra (vali muusika, laste kisa, jne) 

 

Meetmed: 

• Igas rühmas  on kehtestatud rühmareeglid, mis järgivad head tava ja kombeid; 

• Nõuded  muusikale jne tugevusele  ja nende täitmine: 

 

1.5  Lapsel on kaasas mobiiltelefon või tahvelarvuti 

 

Meetmed: 

• Rõuge Lasteaia sisekorra eeskiri välistab võimaluse lapsel tuua lasteaeda mobiiltelefon või 

tahvelarvuti; 

• Koostöö vanematega, kus lapsevanem välistab võimaluse kodust tuua keelatuid esemeid; 

• Kahtluse korral (et lapsel võib olla kaasas mingi keelatud ese) õigus kontrollida lapse kappi 

ja kotti: 

 

 1.6 Loodusjõud (tugev maru tuul ja sademed) 

 

Meetmed: 

• Tormiste /valju tuulega ilmade puhul lapsed õues ei viibi; 

• Temperatuuril  madalam kui – 15 º C lapsed õues ei viibi. 

 

 



2. Võimalikud füüsilist turvalisust ohustavad olukorrad ja meetmed nende ennetamiseks 

 

2.1 Haige laps lasteaias 

 

Meetmed: 

• Lastevanemate teavitamine, et haiget last ei tohi tuua lasteaeda. Haiguse puhul järelravi 

lasteaias ei teostata;   

• Koolitused, infopäevad, koduleheküljel info jagamine; 

• Lapse haigestumise korral koheselt teavitada vanemat ja nii kiiresti kui võimalik laps 

lasteaiast ära viia (arsti juurde või EMOsse); 

• Rühma personali teavitamine lapse kroonilistest haigustest (diabeet jne) . 

 

2.2 Haige töötaja lasteaias 

 

Meetmed: 

• Haige töötaja ei tohi tööle tulla. 

 

2.3 Tööst tulenevad kutsehaigused 

 

Meetmed: 

• Töökohtade vastavusse seadmine lähtudes konkreetsest inimesest (laudade kõrgus, toolide 

olemasolu, jne). 

  

2.4 Kukkumisoht õuemänguvahenditel 

 

Meetmed: 

• Õuemänguvahendite regulaarne seire; 

• Tekkinud/ avastatud  probleemide kohene lahendamine (parandamine/uuendamine. 

 

2.5 Köögimasinatega ebaõigest kasutamisest või rikkest tingitud vigastused 

 

Meetmed: 

• Köögimasinate kasutamise esmakordne juhendamine; 

• Köögimasinate kasutamise juhenditest kinnipidamine; 

• Köögimasinate korrashoiu kontrollimine. 

 

2.6 Võõras isik lasteaia territooriumil 

 

Meetmed: 

• Võõra isiku ilmumisel koheselt teavitada juhtkonda; 

• Lapsevanem, kes saadab oma lapsele järele teise isiku, peab olema sellest eelnevalt 

teavitanud rühmaõpetajat. 

 

2.7 Võõras isik lasteaia rühmas 

 

Meetmed: 

• Lapsevanem, kes saadab oma lapsele järele teise isiku, peab olema sellest eelnevalt 

teavitanud rühmaõpetajat; 

• Lasteaia peauks suletakse kell 17.00. 

 

 

 



2.8 Koer lasteaia territooriumil 

 

Meetmed: 

• Lasteaia õueala peab olema piiratud aiaga; 

• Lasteaia aiaväravad peavad olema suletud. Kõigil täiskasvanuil k.a lapsevanemad on 

kohustus sulgeda enda järel väravad; 

• Lasteaia õuealale ei tohi lapsevanem tuua koera ilma suukorvita. 

 

2.9 Joobes lapsevanem lapsel järel 

 

Meetmed: 

• Alkoholijoobes lapsevanemale last üle anda ei tohi – kontakteeruda teise vanemaga ja 

kutsuda lapsele järele; 

• Vajadusel kontakteerumine omavalitsuse lastekaitsetöötajaga. 

 

2.10 Liiklemisreeglite eiramine (laps väljub piiratud õuealalt parklasse üksinda joostes) 

Meetmed: 

• Selgitada ja meelde tuletada, et laps lahkub lasteaiast (õuealalt) koos vanemaga, mitte ei ole 

lubatud lapsel üksinda väljuda väravast; 

• Väravatele vastavasisuliste siltide kinnitamine. 

 

2.11 Rühmas  puuduvad reeglid  tegemistele /tegevustele 

 

Meetmed: 

• Rühmas on kehtestatud reeglid (liikumisele , tegvustele jne) , mis vastavad heale tavale ja 

kommetele; 

• Rühmas olevatele lastele on selgitatud ja õpetatud reeglitest kinnipidamist; 

• Rühma lastele selgitatakse, miks on reeglid vajalikud ja mis võib juhtuda siis, kui neid ei 

täideta. 

 

2.12 Lapsel on kaasas ohtlik ese (nuga, teravate otstega ese, ohtlikke keemilisi aineid 

sisaldavad  esemed, lõhkeainet sisaldavad esemed jne) 

 

Meetmed: 

• Sisekorra eeskirjades on selgitatud , milliseid asju võib laps lasteaeda kaasa võtta; 

• Koostöö vanematega, kus lapsevanem välistab võimaluse kodust tuua keelatuid esemeid; 

• Kahtluse korral (et lapsel võib olla kaasas mingi keelatud ese) õigus kontrollida lapse kappi 

ja kotti. 

 

 2.13 Ühele täiskasvanule on rühmas rohkem kui 7/9/10 last ( vastavalt rühma nõuetele) 

 

Meetmed: 

• Tegevused toimuvad rühmiti ja kaasatud on teine õpetaja ( ujumine; muusika- ja 

liikumistegevus); 

• Hommikul kogunevad lapsed erineval kellaajal; 

• Õhtul lahkuvad lapsed erinevatel aegadel 

• Õues on lapsed kahe täiskasvanu saatel ( õpetaja ja õpetaja abi). Erand: kui üks täiskasvanu 

tegeleb toas ühe lapse või laste grupiga  mingi probleemi lahendamisel. 


