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KADRINA LASTEAED SIPSIK 

HOOLEKOGU 2022/2023 KOOSOLEK 

PROTOKOLL 

 

Kadrina majas           28.09.2022 nr 1 

 

Koosolek algas kell 18:00, lõppes kell 19:46 

Koosolekut juhatas: Anu Faelmann-Klaus 

Protokollis: Gerda Remmel 

 

Koosolekust võttis osa: lasteaia direktor, õppejuht, valla esindaja, 2 õpetajate esindajat ja 13 

lapsevanemat rühmade esindajatena (lisa 1). 

 

PÄEVAKORD: 

1. 2022/2023 õppeaasta hoolekogu tutvustus, hoolekogu tegutsemise kord ja juhatuse valimine. 

2. 2022/2023 õppeaasta prioriteedid ja eesmärgid, ülevaade õppeaasta algusest Sipsikus. 

Tegevuskava tutvustus, planeeritud sündmused jne. 

3. Hoolekogu tööplaani koostamine. 

4. Projekt „Oma köök“ tutvustus. 

5. Rühmakoosolekutel protokollitud küsimustele vastamine. 

 

1. Kõik vanad ja uued liikmed tutvustasid ennast lühidalt kes nad on, millega tegelevad ja kui kaua on 

hoolekogus tegutsenud. 

Direktor tutvustas hoolekogule, kes olid eelmisel õppeaastal hoolekogu esimees, aseesimees ja 

protokollija. 2022/2023 õppeaasta hoolekogu esimeheks valiti koosolekul järjekordselt Villu 

Vaimets, aseesimeheks Marge Schwindt ja protokollijaks Gerda Remmel. Olgu mainitud, et 

Marget koosolekul kohal ei olnud, kuid ta nõustus selle ameti vastu võtma, kui teda välja pakutakse.  

Direktor tutvustas põgusalt hoolekogu tegutsemise korda. Uue seaduse eelnõu kohaselt tuleb 
hoolekogu tegutsemise korda veidi muudatusi, kuid praegusel õppeaastal lähtume veel kehtivast. 
Koosolekul hakkame koos käima võimalusel Kadrina või Hulja majas, vajadusel kohtume läbi veebi 
või peame arutelu e-posti teel. Koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis, vajadusel ja kiirema 
arutelu korral rohkem. Direktor tuletas meelde, et hoolekogus arutatud oluline info jõuaks 
esindajate poolt ka teistele rühma lapsevanematele. Samas ka enne hoolekogu koosolekut tasuks 
uurida lapsevanematelt, kas neil on mingi teema, mida hoolekogu arutama peaks. Hoolekogu 
otsused tehakse hääletuse teel. Hoolekogu tegutsemise kord lisas 2. 
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2. Direktor tutvustas Sipsiku lasteaia visiooni ja eesmärke, mis lähtuvad kõik lapse heaolust. Seejärel 
tutvustas ta rühmade jagunemisi Hulja ja Kadrina majas. Kadrina majas on 10 rühma, millest 2 
sõimerühma (võimalik, et ühest sõimerühmast kujuneb veel üks sobitusrühm), 1 sobitusrühm ja 
Huljal 3 rühma, millest 1 on sõimerühm ja 2 liitrühma. Hulja sõimerühmas alustavad lasteaiateed 
kõige pisemad lapsed, et lastel oleks kohanemine väiksemas majas rahulikum. Vabasid kohti on 
Hiirekestes 2 ja Lottedes 1, Mesimummudes 3, Klaabudes 4 (2 sooviavaldust on hetkel tulnud, mis 
jätaks 2 vaba kohta). Sõimerühmad on mõlemas majas täis ja soovijaid oleks veel.  
Valla esindaja Raido Parve küsis, miks Päikesekiire, Tõrukese, Lotte ja Hiirekese rühmas on 18 last 

ja mitte ühtegi vaba kohta, kuigi võiks veel lisada 2 last. Direktor vastas, et laste arvu ei saa  

suurendada seetõttu, et rühmaruum on väike. Õnneks ei ole neis rühmades ka järjekorda, ei ole 

see probleemiks. Kui tekib olukord, kus soovijaid tekib, võtame selle arutlusele. 

Esimees Villu uuris, kui palju meie lasteaias Ukraina lapsi käib. Direktor Anu vastas, et üks laps käib 

Huljal sõimerühmas ja üks laps Kadrina majas. Kõik osapooled on sellise olukorraga hõlpsalt 

hakkama saanud. 

Seejärel tutvustas direktor Anu 2022/2023 õppeaasta tegevuskava. Tegevuskava on täpsemalt 

esitatud lisas 3. Kevadel on plaanis teha jälle vanemate rahulolu küsitlus. Seekord selline, et 

koostaksime selle ise. Sel juhul saame küsitluses esitada just meie lasteaeda ja olustikku 

puudutavad teemad. Kahel eelneval aastal oleme osalenud lasteaia uuringus ja nende küsitluse 

lastevanematele esitanud. Küsitluse tulemuste põhjal koostame maikuu lõpuks sisehindamise 

aruande. Üks prioriteetne teema oma meil sel õppeaastal veel projekt „Oma köök“ ja muud 

toiduteemad, laste toiduteadlikkus ja söömisharjumuste kujundamine. Personalijuhtimise juures 

saame rääkida koolitamisest ja õpiringidest. Kui me õpetame ja koolitame õpetajaid ja nii tõstame 

nende professionaalsust ja teadlikkust, siis see jõuab otse meie lasteni. Eelmisel aastal alustasime 

õpiringidega, siis sel aastal tahame sellega jätkata. Et rohkem sisendit saada, on sügisesse 

planeeritud 2 koolitustsüklit ja õpiringidega alustame jaanuarist. Üks koolitus korraldatakse 

koostöös Võsu lasteaiaga. Hitsast plaanime küsida vahendeid robootilistele vahenditele. Kindlasti 

on prioroteet uuendada sel aastal lasteaia koduleht, mis on ajale jalgu jäänud. Juba on sellega 

alustanud tööd juhiabi-majandusalajuhataja Kaidi Nukk, kes on läbinud WordPress koolituse. 

Praeguseks hetkeks on põhimõtteliselt valmis saanud tunnetustuba Kadrina majas, mida juba 

edukalt kasutatakse. Puudu on vaid veel mõned õppevahendid ja ametlik avamine on tegemata. 

Tunnetustoa valmimisel on suur abi olnud lapsevanematel, sest tänu lasteaias korraldatud 

laatadele, oksjonile ja kirbukatele on kogutud raha, mille abil tunnetustuba valmida sai. Kogukonna 

toetus on lasteaiale väga oluline ja direktor ärgitas hoolekogu liikmeid veel selliseid tegemisi ette 

võtma just ühtsuse loomiseks ja lihtsalt midagi koos teha. Ressursside osas peab kindlasti 

uuendama köögiosa remonti ja inventari olenemata sellest, kas meil on oma köök või 

teenusepakkuja. Paljud üritused toimuvad ka sel aastal nagu traditsiooniliselt eelnevatel aastatel 

kavas on olnud. Uueks on võib olla perede fotojaht. Hoolekogul tegevuskavale etteheiteid ei olnud.  

Valla esindaja Raido Parve tegi ettepaneku panna kokku hoolekogu oma näiterühm eesmärgiga 

teha midagi koos lasteaia heaks. Ehk siis korraldada etendus ja koguda piletitulu lasteaiale. Direktor 

tegi ettepaneku teha näiterühma plaan kevadeks lasteaia sünnipäevaks. See teema tuleks 

järgmistel koosolekutel arutlusele võtta, kui tahame plaani teostada. Otseseid vastaseid koosolekul 

ei olnud ja pigem tekitas elevust. 

 

3. Hoolekogu lähtub oma tööplaani kujundamisel lasteaia arengukavast. Kindlasti peab sel õppeaastal 

võtma plaani hoolekogu tegutsemise korra muudatuste sisse viimise. Anu Lanto tõstatas küsimuse, 

kuskohast võiks hoolekogu protokolle leida. Direktor vastas, et paberkandjal on kõik protokollid 
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kättesaadavad kõigis rühmades. Kuid et protokollid oleks paremini kättesaadavad, paneb direktor 

need üles ka ELIIS keskkonda. 

Esimees Villu rääkis, et tööplaan näeb ette seda, et seoses toitlustuse teemaga, tuleb tõenäoliselt 

ette erakorralisi koosolekuid. Korraline koosolek toimub kindlasti novembris. Küll siis jooksvalt 

selgub, kas koosolekud toimuvad füüsiliselt, veebis või e-posti teel.  

 

4. Tulenevalt probleemist toitlustushangetega on lasteaed võtnud plaani projekti „Oma köök“. Nimelt 

kehtib praegune leping teenusepakkujaga kuni 31.12.2022. Alates 01.01.2023 võiks meil olla oma 

hallatav köök. Vallavalitsus andis ülesandeks koostada äriplaan. Praeguseks on loodud töörühmaga 

valminud eesmärgid ja eelised ning eeldatav eelarve. Oma köögi peamisteks eelisteks on stabiilsus 

ja paindlikkus. Plussiks on kindlasti ka see, et me ei sõltuks enam hangetest. Oma köögi puhul on 

köögitoimkond osa lasteaia kollektiivist ja toimuks vahetu suhtlus ja infovahetus. Sedasi saaks kööki 

ka õppetegevusse kaasata. Väiksema ja paindlikuma köögi puhul on plussiks ka menüüde 

koostamine ja muutmine olenevalt olukordadele. See toimuks kiiremalt ja lihtsamalt. Tarnijate 

jaoks on munitsipaalettevõte usaldusväärne partner. Vaadates eeldatavat eelarvet, jääb päevane 

toiduraha 3.42EUR samasse suurusjärku nagu on see praegusel teenusepakkujal (3.48EUR). 

Direktoril oli ette valmistatud väga head ülevaadet andev PowerPoint esitlus, kuid lisaks ka 

informatiivsem seletuskiri, mis vallavalitsusele 1.oktoobriks saadetakse ja 4. või 11.oktoobril 

arutamisele läheb. Evis Värs tõstatas küsimuse, kuidas on läbi mõeldud stsenaarium, kui üks 

kokkadest peaks haigeks jääma. Kuidas siis töö korraldatakse, et lapsed siiski plaanipäraselt süüa 

saaks? Direktor vastas, et see tähendabki palju tööd ja organiseerimist, millega praegu tegeletakse. 

Kõigepealt on vaja vallavalitsuselt rohelist tuld projektiga edasi minna. Kindlasti on panustatud aeg 

ja vaev kõike seda väärt. Isegi seda, kui tekib mure, kui mõni kokkadest haigeks peaks jääma. Valla 

esindaja uuris, kuidas on läbi mõeldud toidu hinna tõstmine. Direktor vastas, et seda veel välja 

mõeldud ei ole. Projekti „Oma köök“ tutvustus leitav lisas 4. 

 

5. Evis Värs küsis, et Mõmmikud ja Pöialpoisid on erinevas vanuses lapsi ja ühed on sündinud enne ja 

teised pärast 1.oktoobrit Kas selles osas on juba praegu tehtud otsus, mismoodi lapsed jagatakse. 

Direktor vastas, et hetkel on otsus selline, et lapsed liiguksid edasi koos. See, kas nad ka koos kooli 

lähevad, see selgub kõik kasvamise käigus. Seda, kas laps jääb oma vanuse tõttu teistest maha või 

liigub edasi, seda vaadatakse lapsest lähtuvalt, arutatakse vanemaga ja õpetajatega koostöös.  

Üheks ettepanekuks lapsevanemate koosolekult on tulnud soov, et oleks liitrühm, kus õed ja 

vennad saaksid koos olla. Direktor vastas, et tänastes tingimustes lasteaial seda võimalust pakkuda 

ei ole. 

Veel uuriti, kas ei oleks mõistlik tõsta kohamaks kõrgemaks, mis hõlmaks endas ka toiduraha. Seda 

on ka varasemalt arutatud, kuid vald seda ei tolereeri. Pigem jääb kehtima eraldi kohamaks ja eraldi 

toiduraha. 

Järgmine koosolek toimub novembris Hulja majas. Kuupäev lepitakse eelnevalt kokku. 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

/digitaalselt allkirjastatud/      /digitaalselt allkirjastatud/ 

Anu Faelmann-Klaus      Gerda Remmel 
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Lisa 1 
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Lisa 2 

Kinnitatud hoolekogu koosolekul 15.02.2010 

Hoolekogu esinaine K.Vimberg 

KADRINA LASTEAIA SIPSIK HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD  

I ÜLDSÄTTED 
 
Kadrina Lasteaed Sipsik hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on koolieelse lasteasutuse seaduse alusel 
moodustatud munitsipaallasteasutuse juures alaliselt tegutsev organ. 
 
Hoolekogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest ning 
käesolevast tegutsemise korrast. 

 
II HOOLEKOGU LIIKMETE VALIMISE KORD JA VOLITUSTE KESTUS 
 

Lasteaia kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Valitakse 
liige kui ka asendusliige. 
 
Lasteaia personali seast valitakse hoolekogu koosseisu üks esindusliige. 
 
Kadrina Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust 
valla huvidele. 
 
Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, tema asetäitja ja protokollija. 
 
Hoolekogu volituste kestus on üks õppeaasta. 
 
Hoolekogu koosseisu ja muudatused selles kinnitab lasteaia direktor. 
 

III HOOLEKOGU ÜLESANDED 
 

Hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele, 

toetada paremate tingimuste loomist lasteasutuses ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia 

personaliga. 

Oma ülesannete täitmiseks hoolekogu: 
1) koostab igaks õppeaastaks tööplaani;  
2) arutab läbi lasteaia arengukava; 
3) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest; 
4) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarve-

vahendite otstarbekaks kasutamiseks ja võimalusel aitab leida täiendavaid rahalisi 
vahendeid; 

5) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna 
tagamiseks; 

6) kinnitab õpetajate ning teiste õppe-ja kasvatustöö alal töötavate isikute vabade 
ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra enne selle läbiviimist 
direktori poolt ning määrab esindaja komisjoni koosseisu; 
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7) vahendab teavet hoolekogu tööst teda valinud subjektidele; 
8) jälgib laste toitlustamist ning laste- ja tervisekaitse tingimuste täitmist lasteaias: 
9) otsustab laste toidukulu päevamaksumuse lasteaias; 
10) osaleb ja teeb koostööd lasteaia õppekava koostamisel ja arendamisel; 
11) arutab läbi ja kooskõlastab lastevanematega läbiviidavate arenguvestluste tingimused ja 

korra;  
12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaiaga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks; 
13) kooskõlastab lasteaia sisehindamise aruande; 
14) teeb ettepanekuid lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lahtioleku aja 

suhtes; 
15) teeb ettepaneku suurendada laste arvu rühmades seadusega lubatud piires; 
16) otsustab teisi seadusega või volikogu otsusega hoolekogu pädevuse antud küsimusi. 

 
Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. 

 
 
IV HOOLEKOGU TEGEVUSE PLANEERIMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE 

 

Hoolekogu töövormiks on koosolek. 

Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis. 

Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees või direktor vähemalt kolme 

hoolekogu liikme, lasteaia direktor või vallavalitsuse ettepanekul. 

 
V KOOSOLEKUTE KORRALDAMINE JA ETTEVALMISTAMINE 

Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele elektronpostiga või telefoni 
teel vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. Vastav info avalikustatakse ka lasteaia 
kodulehel. 

Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat 
tutvustamist, koosoleku toimumise aja ja päevakorra teatamist hoolekogu liikmetele korraldab 
kokkuleppel kas lasteaia direktor, hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Koosolekutest 
osalemisest annab hoolekogu liige tagasisidet lasteaia direktorile vähemalt neli päeva enne koosoleku 
toimumise aega. 

Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse 
kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi. 

Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta teised isikud lasteaia direktori, hoolekogu esimehe või 
tema äraolekul aseesimehe loal. 

 
 
  
VI KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE 

Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. 
Koosolekutest võtab osa lasteaia direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. 
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Enne koosoleku algust kinnitatakse päevakord. 

Koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse: 
1) koosoleku toimumise aeg ja koht; 
2) koosoleku algus- ja lõpuaeg; 
3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi; 
4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed; 
5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused; 
6) kinnitatud päevakord; 
7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu; 
8) vastuvõetud otsused; 
9) protokollija ees- ja perekonnanimi; 
10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija allkirjad. 
 
Hoolekogu protokollide koopiad edastatakse Kadrina Vallavalitsusele ning kõikidesse rühmadesse, 
kus nendega saab tutvuda ka puudunud hoolekogu liige/asendusliige kui ka lapsevanemad.  
 
Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse lasteaias 
ühtsetel alustel muude lasteaia dokumentidega. 

Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes 
selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid. 

Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt seitse hoolekogu liiget, 
sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. 

 
 
VII HOOLEKOGU OTSUSED JA NENDE TÄITMINE 

Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel. 

Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on 
otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. 

Hoolekogu otsuste täitmist korraldab lasteaia direktor koostöös Kadrina Vallavalitsusega. 

Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega 
lasteaias tutvuda. 

 
 
VIII HOOLEKOGU ÕIGUSED JA VASTUTUS 

Hoolekogu esimehel on õigus osa võtta õppenõukogu koosolekutest. 

Hoolekogul on õigus saada informatsiooni lasteaia direktorilt, vallavalitsuselt ja vallavolikogult enda 
ülesannete täitmiseks. 

Hoolekogul on õigus teha ettepanekuid lasteaia direktorile, vallavalitsusele ja vallavolikogule lasteaia 
haldus-, õppe- ja kasvatuskorralduse muutmiseks. 
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Hoolekogu liikmel on õigus loobuda hoolekogu tööst, esitades isikliku avalduse lasteaia direktorile. 

Hoolekogu liikmed vastutavad neile edastatud materjalide läbitöötamise, määratud ülesannete 
täitmise ja usaldatud konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest. 

 
IX ARUANDLUS 
 

Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks      kord õppeaastas 
hoolekogu õppeaasta viimasel koosolekul. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane 
uueks õppeaastaks. 
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Lisa 3 

KINNITATUD 
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Lasteaia üldandmed 

Asutus  Kadrina Lasteaed Sipsik 

Registrikood 75007853 

Koduleht http://sipsik.kadrina.ee/ 

Aadress  Pargi 5, Kadrina  

Tõnismäe 18, Hulja 

Telefon Kadrina 3255084 

Hulja 3233110 

  

 

Kadrina lasteaed Sipsik on munitsipaallasteasutus, mille pidajaks on Kadrina Vallavalitsus. Lasteaed on 

avatud 7:00 – 18:30.  

Kokku on Sipsiku lasteaias 13 rühma, neist 10 rühma asub Kadrinas Pargi tn 5 ja 3 rühma asuvad Huljal, 

Tõnismägi 18.  

Kolmeteistkümest rühmast on kolm sõimerühma ja 10 aiarühma. Aiarühmad liigituvad omakorda: kaks 

sobitusrühm, kolm liitrühma ja viis tavarühma.  

Kaheksas rühmas rakendatakse kahe õpetaja süsteemi, viies rühmas 1+2 süsteemi. 

Lasteaia ruumes tegutseb Beebikool, mis käib koos oktoobrist maini üks kord nädalas. 

Missioon 

MÄNGIDES, uurides, avastades, tervist edendades, arvestades laste erinevaid vajadusi ja tehes koostööd 

peredega toetab Sipsik lapse kasvamist. 

Visioon  

Sipsik on sisuküllase arengukeskkonnaga lasteaed, kuhu laps tahab tulla, sest ta tunneb ennast siin hästi, 

kuhu vanem tahab oma lapse tuua, sest ta usaldab meid ja kus töötaja tahab töötada, sest tema panust 

hinnatakse. 

Põhiväärtused 

Põhiväärtused on sõnastatud supervisioonikoolitusel meeskonnatööna, kujundavad lasteaia kultuuri ja 

mõjutavad lasteaia strateegia elluviimist.  

S – sõbralikkus 

I – innovaatilisus 

P – positiivsus, paindlikkus 

S – suhtlemine 

I – isikupärasus 

K - koostöö 

 

http://sipsik.kadrina.ee/
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Üldeesmärgid ja põhimõtted nende täitmiseks 

Lasteaia töökeskkond on positiivne ja töökorraldus toetab lapse individuaalset arengut. 

Laste arengut toetavad kvalifitseeritud, motiveeritud ja koostööle orienteeritud töötajad. 

Lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut soodustab kodu ja lasteaia usaldusel põhinev koostöö 

Lasteaed on kogukonna aktiivne liige. 

Keskkonna ressursse hoidev kaasaegse ja turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine  

Ressursside ökonoomne kasutamine  

Läbi regulaarse õuesõppe rakendamise oskab laps märgata muutusi looduses ja õpib tundma ning 

hoolivalt ja heaperemehelikult käituma ümbritsevas keskkonnas. 

Toimiv tugisüsteem tagab erivajadusega lapse arengu individuaalse toetamise sobitusrühmas või 

tavarühma tingimustes. 

Haridusrobotite ja nutikate vidinate kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes tagab laste huvi püsimise 

teadmiste ja oskuste omandamisel. 

Aktiivõppemeetodite mitmekesine rakendamine: laste rühmatööd, õuesõpe, avastus- ja uurimusõpe jms. 

Õppeprotsessi terviklikkus ja integreeritus, paindlikkus. 

Loome lapsele arengut soodustava kasvukeskkonna, tagame turvatunde ja eduelamused Lapsel on selge 

ettekujutus tervislikust eluviisist ja tervislikust toitumisest. 

Lasteaias on ohutu keskkond õues, toas, liikluses (õppekäikudel ja väljasõitudel) 

 

Personal ja töökorraldus 

Huljal: 

õpetaja 4,0 

assistente 2,0 

õpetajaabi 3,0 

muusikaõpetaja 0,33 

liikumisõpetaja 0,25 

majahoidja 0,5 

logopeed 0,25 

eripedagoog 0,25 

koristaja 1,0 

majandusjuhataja/juhiabi 1,0 
 

Kadrinas 

direktor 1.0 

Õppealajuht 1,0 

õpetaja 17,0 
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assistent 3,0 

muusikaõpetaja 1,0 

liikumisõpetaja 1,0 

tervisedendusõpetaja 1,0 

eripedagoog 2,75 

logopeed  0,25 

õpetajaabi 10,0 

majandusjuhataja/juhiabi 1,0 

tugiisik 1,0 

laohoidja 1,0 

koristaja 1,0 

remonditööline 0,5 

majahoidja 1,0 

Tegevuskava 2022-2023 õppeaastaks 

 

Eestvedamine ja juhtimine 

 

Lasteaia töökeskkond on positiivne ja töökorraldus toetab lapse individuaalset arengut. 

 

Jrk  Tegevus  Tähtaeg    Vastutaja 

 Arengukava rakendamine, kava täitmise süsteemne 
jälgimine, analüüs, kokkuvõtete tegemine ja 
huvigruppidele tagasiside andmine 

aasta jooksul 

Analüüs - august 

2022, 

kokkuvõtete 

tegemine ja 

huvigruppidele 

tagasiside andmine – 
august 2023 

Juhtkond  

 

 Õppeaasta tegevuskava koostamine, täitmine, 

analüüsimine 

koostamine 

august 2022, 

täitmine aasta 

jooksul, 

analüüsimine 

august 2023 

Juhtkond 

õpetajad 

 Lasteaia dokumentatsiooni seaduste kohane Pidev  Direktor ja 
töörühm 
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uuendamine 

Oma köögi loomiseks olukorra kaardistamine-hindamine  

 

03.10.2022 

 Ametijuhendite täpsustamine Pidev  Direktor  

 Meeskonnatöö arendamine Pidev  Juhtkond  

 Asutuse hea maine järjepidev kujundamine: 

• pedagoogide töökogemuse tutvustamine 

lasteaias, piirkonnas ja maakonnas; 

• avatud sündmuste korraldamine; 

• Märkimisväärsete lasteaia tegevuste kajastamine ja 
tutvustamine meedias 

Pidev  Juhtkond  

 Tuleohutuse tagamise tegevuste korraldamine ja 

dokumentatsiooni koostamine: 

• evakuatsiooni ja tulekahju korral 

tegutsemise õppus; 

• enesekontrolli tuleohutusaruande 

koostamine ja päästeametile esitamine; 

• uute töötajate tuleohutusalane 

instrueerimine enne nende tööle asumist 

Toiduhügieeni koolitus õpetaja abidele 

September 2022 

 

 

 

Veebr-märts 2023 

 

Pidev  

 

Pidev ( uutele 
tulijatele) 

Juhtkond  

 Sisehindamise korraldamine ja 

dokumenteerimine, süsteemsuse tagamine 

Pidev  Juhtkond  

 Sisehindamise aruande koostamine Mai 2023 Juhtkond 

 Tervisealane sisehindamine Pidev 

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

TELi meeskond 

 Lapsevanemate küsitlus Kevad 2023 Direktor  

Õppealajuhataja 

 

Personalijuhtimine 
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Laste arengut toetavad kvalifitseeritud, motiveeritud ja koostööle orienteeritud töötajad. 

 

 Ametikohtade vajaduse hindamine, töökorralduse 
täpsustamine, tööjõu optimaalne rakendamine; 

Aasta jooksul Direktor 

 Eneseanalüüsil põhinevad arenguvestlused õpetajatega ja 
teenindava personaliga ning vestluse tulemuste 
rakendamine parendustegevuses ja lasteaia arendamisel 

Aasta jooksul Direktor 

Õppealajuhataja 

 HITSA, Haridus- ja Noorteameti koolitused Aasta jooksul Direktor 

Õppealajuhataja 

 Personalile meeskonnakoolituste korraldamine  November 2022 

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

 Tervist edendavate lasteaedade võrgustiku koolitustel 
osalemine 

Okt.2021 Direktor 

 Õpetajate enesetäiendamine erinevate metoodikate alal Aasta jooksul Direktor 

Õppealajuhataja 

 Seadusega ettenähtud koolituste korraldamine personalile 
(tuleohutus, hügieenikoolitus, esmaabi) 

Aasta jooksul Direktor 

Majandusjuhataja  

 Personali rahulolu väljaselgitamine ja analüüs  Kevad 2023 Juhtkond 

 Töötajate märkamine ja tunnustamine nii igapäevatöös kui 
ka lasteaia arendamisel 

Aasta jooksul Juhtkond 

 Töötajate kaasamine arendustegevusse läbi erinevate 
töörühmade töö  

Pidev 

 

Juhtkond 

 Õpetajate ja õpetaja abide motiveerimiseks 
koolitusõppekäikude korraldamine teistesse 
lasteaedadesse; 

Kevad 2023 Juhtkond 

 Õpetajate päeva tähistamine 2022 Oktoober 2022 Arendustöörühm 

 Üleriigilisel konkursil „Eestimaa tunnustab ja tänab“ 
osalemine 

märts-aprill 

2022 

Direktor 

Õppealajuhataja 

 Töötajate tunnustamine tänukirjadega Oktoober 2022 

Juuni 2023 

Direktor 

Õppealajuhataja 

 Kogemuste vahetamine nii oma maja kui ka teiste 
lasteasutuste kolleegidega,  

Aasta jooksul 

 

Direktor 

Õppealajuhataja 
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Õpiringid kollektiivse õppimise toetamiseks 

 

Jaan.2023- aprill. 
2023 

 

 

direktor 

 Koolitustel saadud teadmiste ja praktiliste kogemuste 
jagamine õpetajalt õpetajale 

Aasta jooksul Õppealajuhataja 

 

Koostöö huvigruppidega 

 

Lasteaed on kogukonna aktiivne liige. 

 

 Osalemine piirkonna, maakonna ja 
vabariiklikel lasteüritustel 

Maakonna liikumispidu koolieelikutele 

Aasta jooksul Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Lähikonnas asuvate asutuste võimaluste 
kasutamine (Kadrina sport, rahvamaja, 
raamatukogu, huvikool, huvikeskus jne.) 

Aasta jooksul  Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 

 Ettelugemispäev Kadrina ja Hulja 
raamatukogudes 

20. oktoober 2022 Õppealajuhataja  

 Koostöö teiste lasteaedade ja koolidega, 
mille raames korraldatakse projekte, 
koolitusi, kogemusõppe päevi ja ühiseid 
ettevõtmisi lastele ja täiskasvanutele 

Aasta jooksul  Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Koostöö Kadrina Keskkooliga: 

Spordipäev Kadrina Keskkooli ruumides 
koostöös kooli õpetajate ja koolilastega. 

Eelkool eripedagoogilise soovituse saanud 
lastele. 

Koolieelikute ekskursioon Kadrina 
Keskkooli. 

 

Oktoober 2022 

 

 

september-mai 2023 

Aprill-mai 2023 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Liikumisõpetaja 

Tervisedendusõpetaja 

 

 

 Huviringide tegevuse korraldamine  Sügis 2022 Juhtkond 

 Osalemine ohutusõppeprojektis „Tulest 
targem“ 

Oktoober 2022 Juhtkond 
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 Lapsevanemate ja hoolekogu kaasamine 
lasteaia aktiivsesse õppe-, kasvatus- ning 
arendustegevusse 

Aasta jooksul  Direktor 

Hoolekogu 

Õpetajad 

 Kodukorra, veebilehe ja lasteaia 
tutvustamine uutele lapsevanematele 

September 2022 

Juuni 2023 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Lastevanemate koosolekute korraldamine  September 2022 Õpetajad 

 Lastevanemate koolitamine Aasta jooksul  Direktor 

Hoolekogu  

 Lapsevanematega peetavate 
arenguvestluste korraldamine 

Märts-aprill 

2023 

Õpetajad 

 Perepidude korraldamine  Pidevalt  Õpetajad  

 Hoolekogu liikmete tegevuse kohta 

aruandmine lastevanemate koosolekutel 

September 2022 

 

Hoolekogu liikmed 

 Vanavanemate päev 5. -9 sept Rühmaõpetajad 

 Sipsiku rahvalaat 10. sept. 2022 Rühmaõpetajad 

Õppealajuhataja 

 Hulja mihklilaat 29.sept 2022 Rühmaõpetajad 

 Lapsevanemate ja personali kaasamine 

tervisedendusse. 

 

Oma köögi avamine 

Aasta jooksul Juhtkond  

Õpetajad 

Hoolekogu 

direktor 

 Koosolekutel, arenguvestlustel ja 

lapsevanematega ühisüritustel osalemise 
analüüs 

 

Pidev  

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 

Ressursside juhtimine 

 

Keskkonna ressursse hoidev kaasaegse ja turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine  

Ressursside ökonoomne kasutamine  
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 Projektide kaudu lisaraha leidmine 
(Haridus- ja Noorteameti, Hitsa, KIK, 
KULKA jt) 

Aasta jooksul Direktor 

 PRIA koolipiima ja koolipuuvilja projektis 
osalemine 

Aasta jooksul Juhtkond 

Toitlustaja  

 Metoodiliste vahendite uuendamine ja 

täiendamine 

Pidev Juhtkond  

 Rühmadesse ajakohaste õppevahendite 
ning mänguasjade soetamine 

Aasta jooksul Direktor 

Õppealajuhataja 

 Vee- ja elektrikasutuse pidev kontroll 
ning sellekohane tagasiside personalile 

Aasta jooksul  

 

Direktor 

Majandusjuhataja 

 Lasteaia ümbruse korrastamine Sügis 2022 

Kevad 2023  

Direktor 

Majandusjuhataja 

 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Läbi regulaarse õuesõppe rakendamise oskab laps märgata muutusi looduses ja õpib tundma ning 

hoolivalt ja heaperemehelikult käituma ümbritsevas keskkonnas. 

Toimiv tugisüsteem tagab erivajadusega lapse arengu individuaalse toetamise sobitusrühmas või 

tavarühma tingimustes. 

Haridusrobotite ja nutikate vidinate kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes tagab laste huvi püsimise 

teadmiste ja oskuste omandamisel. 

Aktiivõppemeetodite mitmekesine rakendamine: laste rühmatööd, õuesõpe, avastus- ja uurimusõpe jms. 

Õppeprotsessi terviklikkus ja integreeritus, paindlikkus. 

Projektõppe rakendamine rühmades. 

 

 Keskkonnahoidliku suhtumise kujundamine 
taaskasutatavate ja looduslike materjalide 
kasutamise kaudu; 

Pidev Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Sügis- ja kevadmatkad Sept.okt. 2022 Liikumisõpetaja 
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Aprill-mai 2023 Tervisedendusõpetaja 

 Õuesõppe keskkonna edasi arendamine 

 

Aasta jooksul  

 

Õppealajuhataja 
Õpetajad 

 Lillede ja muude õueala kaunistavate taimede 
ettekasvatamine 

Kevad 2022 Õppealajuhataja 

Majandusjuhataja 

Õpetajad 

 Maakonna võimaluste kasutamine erinevate 
õppekäikude läbiviimisel 

Aasta jooksul  

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Laste arengut toetavate mitmekesiste 

õppimisvõimaluste rakendamine 

Aasta jooksul  

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Ujumise algõpetus Oktoober 2022-aprill 
2023 

Tervisedendusõpetaja  

 Rohkete IT-võimaluste rakendamine õppe- ja 
kasvatustöös (hariduslikud robotid, projektor, 
tahvelarvutid jne) 

Aasta jooksul  

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Erivajadustega lastele individuaalse 

arenduskava koostamine 

Pidev Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Töö andekate lastega:  

●  konkurssideks ja näitusteks valmistumine 

●  maakondlikel ja üleriigilistel konkurssidel 
osalemine 

Pidev  

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Laste koolivalmiduse hindamine ja 

koolivalmiduskaartide väljastamine 

kevad 2023 

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Lapsevanemale üks kord aastas 

arenguvestlusel tagasiside andmine 

kevad 2023  

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Tugisüsteemide korraldamine AEV lastele – 
logopeedi tugi, eripedagoogi tugi, koostöö 
Rajaleidja keskusega ja lastevanematega 

Aasta jooksul  

 

Õppealajuhataja 

Eripedagoogid 

 Õppekava rakendamise analüüs ja  

õppekava vastavusse viimine uuendatud riikliku 
õppekavaga 

Aasta jooksul  

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Õppekava toetavate projektide kirjutamine  

 

Aasta jooksul Direktor 

Õppealajuhataja 
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Õpetajad 

 Koolitus lapsevanematele Oktoober 2022 Juhtkond 

 Õppe- ja kasvatustöö kohta aasta kokkuvõtte 
tegemine 

Juuni 2023 Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Kasutatavate õppemeetodite ja nende 

tulemuslikkuse analüüs 

juuni 2023 

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Individuaalse töö kajastamine lastega; Aasta jooksul  Õpetajad 

 

 

Tervisedendus   

 

Lapsel on selge ettekujutus tervislikust eluviisist, ta teab ning rakendab ellu tervisliku eluviisi 

võtteid. 

Lasteaias on ohutu keskkond õues, toas, liikluses 

Lasteaia toidud on tervislikud  

 

 Riskianalüüsi juhendi järgimine ja 

riskianalüüsi tegevuskava täitmine 

 

Aasta jooksul  

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 

 Tervist edendavate lasteaedade 
võrgustiku töös osalemine, tervist 
edendavate sündmuste läbiviimine 

Aasta jooksul  

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 

 Liikumisrežiimi järgimine: 

• liikumistegevused saalis ja õues; 

• igapäevased viibimised õues; 

• liikumisminutid ja -pausid 
õppetegevuste ajal; 

pidevalt  

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Liikumisõpetaja 

Tervisedendusõpetaja 
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• matkad; 

 Aktiivne puhkamine: 

• sportlike tervendavate ürituste 

korraldamine: sportlikud peod ja 

ettevõtmised (jalgrattamatkad, 
sulgpallitreeningud, kõnniring, ujula ja 
jõusaali kasutamine jms)  

Aasta jooksul  

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 

 Laste karastamine: 

• õues viibimine; 

• tuulutamisrežiimi järgimine; 

• laste optimaalne riietumine; 

• lastele hügieeniteadmiste õpetamine ja 
tervisliku eluviisi põhimõtete kasutamine; 

*Ujumise algõpetus 5-7a 

Pidevalt   

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 

 Koostöö tervist edendavate 
lasteaedadega ja osalemine vastavates 
ühisprojektides 

Aasta jooksul  

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 

 Lapsevanemate teavitamine lasteaias 

tehtavast terviseedendusest 

 

Aasta jooksul Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 

 Tervist edendavad sündmused 
töötajatele, lastele, lastevanematele 

Aasta jooksul Tervisemeeskond   

 Tähelepanu pööramine laste 

• ohutusele; 

• tervislikule toitlustamisele; 

• liikumisaktiivsusele; 

Pidevalt  Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 

 Tervisemeeskonna tegevuskava 
koostamine  

september 2021 Tervisemeeskond 

 Õppeaasta terviseürituste ajakava 
koostamine 

september 2021 Tervisemeeskond 
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 Laste toitlustamise jälgimine ja 
analüüsimine 

Pidevalt  Tervisemeeskond 

Õpetajad 

Õpetajaabid 

 

 

Lisa 1 Tervisemeeskonna tegevuskava 

KUU KADRINA HULJA ANALÜÜS 

SEPTEMBER 6.sept. 

09.15-15.00 

Sügismatk Vainupeale 

(Pätu, Krõll, Hiireke, 
Lotte) 

Sügismatk 
Vainupeale 

(Klaabu) 

 

SEPTEMBER 7.sept. 

09.15-12.30 

Sügismatk Vainupeale 

(Lepatriinu, Mesimumm) 

  

SEPTEMBER 20.sept. Tõrukese sügismatk   

SEPTEMBER 21.sept. Päiksekiire sügismatk   

SEPTEMBER 28.sept. Sügisjooks Sügisjooks  

SEPTEMBER 27.sept. Mõmmikute sügismatk   

SEPTEMBER 29.sept. Pöialpoiste sügismatk   

OKTOOBER- Koolieelikute spordipäev 
oktoobris 

  

OKTOOBER- APRILL Ujumine 5-7a.-Teisipäev: 
Pätu, Hiireke, Krõll. 

Kolmapäev: 
individuaalne, Lotte 
Klaabu 

Ujumine 5-7a.- 
Klaabu 

 

SEPTEMBER 7.sept. Käimisring    

SEPTEMBER reedeti kell 
13.45-14.30(osavõtumaks 
2.-) alustab oktoobris 

Jõusaal   

Oktoober Line tants   

 SEPTEMBER- OKTOOBER- Perede fotojaht   

Oktoober-  Sipsiku lemmikleiva 
valimine 

  

08.november Töötervishoiuarst   
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APRILL Spa külastus   

APRILL südamekuu   

MAI Sipsiku olümpia   

 

Lisa 2 Sündmuste kalender  

1.poolaasta 

AEG SÜNDMUS KOHT VASTUTAJAD 

01.sept. kell 10.00 

kell 13:15 

Tarkusepäeva tähistamine lastega 

Tarkusepäeva tähistamine 
personaliga 

Kadrina, Hulja 

Kadrina 

 

Töörühmad 

Direktor 

 

05.sept.-09.sept./12.-
16 sept. 

Vanavanemate nädal Kadrina, Hulja Rühmaõpetaja
d 

6.sept. kell 09.15-15.00 Sügismatk Vainupeale Hiireke, Lotte, 
Krõll, Pätu, Klaabu 

Vainupea  Urve, Maarit, 
rühmaõpet
ajad 

7.sept.kell 09.15-12.30 Sügismatk Vainupeale Mesimumm, 
Lepatriinu 

Vainupea Urve, Maarit,  

rühmaõpetajad 

20.sept.kell 11.00 Tõruke sügismatk Kadina Urve 

21. sept. kell 11.00 Päiksekiir sügismatk Kadrina Urve 

27.sept. kell.11.00 Mõmmikud sügismatk Kadrina Urve 

29. sept. kell 11.00 Pöialpoiss sügismatk Kadrina Urve 

29.sept. kell 16.00 Mihklilaat Hulja Hulja 
meeskond 

28/29. sept. kell 11.00 Sügisjooks Kadrina, Hulja Maarit, Robert 

30.sept. kell 10.00 Muusikapäev Kadrina, Hulja Evely 

04-10.okt.  Leivanädal  Kadrina, Hulja Rühmaõpetaja
d 

Oktoober Õpetajate päev Kadrina, Hulja Arendusrühm, 
juhtkond 

07.okt. 10.00 “Tulest targem” Kadrinas Kadrina Ingrid 

10.okt. Etendus „Sinitriibuline unistus“ 

Tasuta 

10.00 Kadrina, 
11.30 Hulja 

Ingrid 
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14.okt. “TUlest targem” Huljal Hulja Ingrid, Kati 

20 okt. kell  Ettelugemise päev Kadrinas 

Ettelugemise päev Huljal 

10.00 Kadrina 

11.30 Huljal 

rühmaõpetajad 

24.-30.okt Koolieelikute spordipäev koolis Kadrina, Hulja Urve, Maarit 

Okt.- aprill Ujumine-Krõll, Pätu, Hiireke, Lotte, 
Klaabu. 

Kadrina Urve, 
rühmaõpet
ajad 

Nov. Isadepäeva tähistamine Kadrina Rühmaõpetaja
d 

11.nov Isadepäeva tähistamine Hulja Rühmaõpetaja
d 

24.nov Kadripäeva ühisüritus Hulja Hulja 
meeskond 

25.nov. Kadripäev Kadrina rühmad 

28.nov. 16.00 Esimene advent. Advendiõhtupoolik 
õues 

Kadrina  Töörühm, 
juhtkond 

5.detsember  Teine advent. Jõululauludehommik Kadrina Muusikaõpetaj
a 

12.detsember Kolmas advent. Jõuluhommik/-õhtu 
rühmas. 

Kadrina Rühmad 

12.-23. detsember Jõulupeod Kadrina, Hulja Töörühm 

15.dets Laste jõuluüritus koos jõuluvanaga Hulja Hulja 
meeskond 

20.dets Jõuluüritus koos vanematega Hulja Hulja 
meeskond 

Detsember Personali jõulupidu Kadrina, Hulja Juhtkond, 
arendusme
eskond 

 2. poolaasta   

veebruar Hulja maja sünnipäev   

22.veebruar Eestimaa sünnipäeva aktus   

 Vastlapäev   

23. märts Etendus    

Aprill Südamekuu   
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Mai Emadepäev   

Mai Lõpupeod   

01.juuni Lastekaitsepäev   
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Lisa 4 
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Kinnitatud hoolekogu koosolekul 15.02.2010 

Hoolekogu esinaine K.Vimberg 

KADRINA LASTEAIA SIPSIK HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD  

I ÜLDSÄTTED 
 
Kadrina Lasteaed Sipsik hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on koolieelse 
lasteasutuse seaduse alusel moodustatud munitsipaallasteasutuse juures alaliselt 
tegutsev organ. 
 
Hoolekogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse 
õigusaktidest ning käesolevast tegutsemise korrast. 

 
II HOOLEKOGU LIIKMETE VALIMISE KORD JA VOLITUSTE KESTUS 

 

Lasteaia kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu 
ühe esindaja. Valitakse liige kui ka asendusliige. 
 
Lasteaia personali seast valitakse hoolekogu koosseisu üks esindusliige. 
 
Kadrina Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia 
tegevuse vastavust valla huvidele. 
 
Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, tema 
asetäitja ja protokollija. 
 
Hoolekogu volituste kestus on üks õppeaasta. 
 
Hoolekogu koosseisu ja muudatused selles kinnitab lasteaia direktor. 
 

III HOOLEKOGU ÜLESANDED 
 

Hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste 
arengule ja huvidele, toetada paremate tingimuste loomist lasteasutuses ning 
teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga. 

Oma ülesannete täitmiseks hoolekogu: 
1) koostab igaks õppeaastaks tööplaani;  
2) arutab läbi lasteaia arengukava; 
3) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest 

ning majandamisest; 
4) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve 

koostamisel ja eelarve-vahendite otstarbekaks kasutamiseks ja 
võimalusel aitab leida täiendavaid rahalisi vahendeid; 

5) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa 
arengukeskkonna tagamiseks; 

6) kinnitab õpetajate ning teiste õppe-ja kasvatustöö alal töötavate 
isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi 
tingimused ja korra enne selle läbiviimist direktori poolt ning määrab 
esindaja komisjoni koosseisu; 



7) vahendab teavet hoolekogu tööst teda valinud subjektidele; 
8) jälgib laste toitlustamist ning laste- ja tervisekaitse tingimuste täitmist 

lasteaias: 
9) otsustab laste toidukulu päevamaksumuse lasteaias; 
10) osaleb ja teeb koostööd lasteaia õppekava koostamisel ja 

arendamisel; 
11) arutab läbi ja kooskõlastab lastevanematega läbiviidavate 

arenguvestluste tingimused ja korra;  
12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaiaga seotud küsimuste 

paremaks lahendamiseks; 
13) kooskõlastab lasteaia sisehindamise aruande; 
14) teeb ettepanekuid lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning 

lahtioleku aja suhtes; 
15) teeb ettepaneku suurendada laste arvu rühmades seadusega lubatud 

piires; 
16) otsustab teisi seadusega või volikogu otsusega hoolekogu pädevuse 

antud küsimusi. 
 

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku 
informatsiooni. 

 
 
IV HOOLEKOGU TEGEVUSE PLANEERIMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE 

 
Hoolekogu töövormiks on koosolek. 
 
Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis. 
 
Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees või direktor 

vähemalt kolme hoolekogu liikme, lasteaia direktor või vallavalitsuse ettepanekul. 
 
V KOOSOLEKUTE KORRALDAMINE JA ETTEVALMISTAMINE 

Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele 
elektronpostiga või telefoni teel vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. 
Vastav info avalikustatakse ka lasteaia kodulehel. 

Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste 
materjalide eelnevat tutvustamist, koosoleku toimumise aja ja päevakorra 
teatamist hoolekogu liikmetele korraldab kokkuleppel kas lasteaia direktor, 
hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Koosolekutest osalemisest 
annab hoolekogu liige tagasisidet lasteaia direktorile vähemalt neli päeva enne 
koosoleku toimumise aega. 

Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib 
hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone 
või töörühmi. 

Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta teised isikud lasteaia direktori, 
hoolekogu esimehe või tema äraolekul aseesimehe loal. 

 
 



  
VI KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE 

Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. 
Koosolekutest võtab osa lasteaia direktor, kes on hoolekogu ees 
aruandekohustuslik. 
Enne koosoleku algust kinnitatakse päevakord. 

Koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse: 
1) koosoleku toimumise aeg ja koht; 
2) koosoleku algus- ja lõpuaeg; 
3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi; 
4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja 
perekonnanimed; 
5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende 
ametinimetused; 
6) kinnitatud päevakord; 
7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu; 
8) vastuvõetud otsused; 
9) protokollija ees- ja perekonnanimi; 
10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija 
allkirjad. 
 
Hoolekogu protokollide koopiad edastatakse Kadrina Vallavalitsusele ning 
kõikidesse rühmadesse, kus nendega saab tutvuda ka puudunud hoolekogu 
liige/asendusliige kui ka lapsevanemad.  
 
Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega 
säilitatakse lasteaias ühtsetel alustel muude lasteaia dokumentidega. 

Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda 
arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid. 

Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt seitse 
hoolekogu liiget, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. 

 
 
VII HOOLEKOGU OTSUSED JA NENDE TÄITMINE 

Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel. 

Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte 
võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul 
aseesimehe hääl. 

Hoolekogu otsuste täitmist korraldab lasteaia direktor koostöös Kadrina 
Vallavalitsusega. 

Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on 
õigus nendega lasteaias tutvuda. 

 



 
VIII HOOLEKOGU ÕIGUSED JA VASTUTUS 

Hoolekogu esimehel on õigus osa võtta õppenõukogu koosolekutest. 

Hoolekogul on õigus saada informatsiooni lasteaia direktorilt, vallavalitsuselt ja 
vallavolikogult enda ülesannete täitmiseks. 

Hoolekogul on õigus teha ettepanekuid lasteaia direktorile, vallavalitsusele ja 
vallavolikogule lasteaia haldus-, õppe- ja kasvatuskorralduse muutmiseks. 

Hoolekogu liikmel on õigus loobuda hoolekogu tööst, esitades isikliku avalduse 
lasteaia direktorile. 

Hoolekogu liikmed vastutavad neile edastatud materjalide läbitöötamise, 
määratud ülesannete täitmise ja usaldatud konfidentsiaalse informatsiooni 
hoidmise eest. 

 
IX ARUANDLUS 
 

Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks      
kord õppeaastas hoolekogu õppeaasta viimasel koosolekul. Aruanne kajastab 
õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks. 

 



KINNITATUD 

Kadrina Lasteaed Sipsik direktori 

September 2022a. 

Käskkirjga nr    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEGEVUSKAVA 2022-2023 

ÕPPEAASTA 
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Lasteaia üldandmed 

 

Asutus  Kadrina Lasteaed Sipsik 

Registrikood 75007853 

Koduleht http://sipsik.kadrina.ee/ 

Aadress  Pargi 5, Kadrina  

Tõnismäe 18, Hulja 

Telefon Kadrina 3255084 

Hulja 3233110 

  

 

Kadrina lasteaed Sipsik on munitsipaallasteasutus, mille pidajaks on Kadrina Vallavalitsus. 

Lasteaed on avatud 7:00 – 18:30.  

Kokku on Sipsiku lasteaias 13 rühma, neist 10 rühma asub Kadrinas Pargi tn 5 ja 3 rühma 

asuvad Huljal, Tõnismägi 18.  

Kolmeteistkümest rühmast on kolm sõimerühma ja 10 aiarühma. Aiarühmad liigituvad 

omakorda: kaks sobitusrühm, kolm liitrühma ja viis tavarühma.  

Kaheksas rühmas rakendatakse kahe õpetaja süsteemi, viies rühmas 1+2 süsteemi. 

Lasteaia ruumes tegutseb Beebikool, mis käib koos oktoobrist maini üks kord nädalas. 

Missioon 

MÄNGIDES, uurides, avastades, tervist edendades, arvestades laste erinevaid vajadusi ja 

tehes koostööd peredega toetab Sipsik lapse kasvamist. 

Visioon  

 

Sipsik on sisuküllase arengukeskkonnaga lasteaed, kuhu laps tahab tulla, sest ta tunneb ennast 

siin hästi, kuhu vanem tahab oma lapse tuua, sest ta usaldab meid ja kus töötaja tahab töötada, 

sest tema panust hinnatakse. 

  

http://sipsik.kadrina.ee/


4 
 

Põhiväärtused 
 

Põhiväärtused on sõnastatud supervisioonikoolitusel meeskonnatööna, kujundavad lasteaia 

kultuuri ja mõjutavad lasteaia strateegia elluviimist.  

S – sõbralikkus 

I – innovaatilisus 

P – positiivsus, paindlikkus 

S – suhtlemine 

I – isikupärasus 

K - koostöö 

 

Üldeesmärgid ja põhimõtted nende täitmiseks 
 

Lasteaia töökeskkond on positiivne ja töökorraldus toetab lapse individuaalset arengut. 

Laste arengut toetavad kvalifitseeritud, motiveeritud ja koostööle orienteeritud töötajad. 

Lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut soodustab kodu ja lasteaia usaldusel põhinev 

koostöö 

Lasteaed on kogukonna aktiivne liige. 

Keskkonna ressursse hoidev kaasaegse ja turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine  

Ressursside ökonoomne kasutamine  

Läbi regulaarse õuesõppe rakendamise oskab laps märgata muutusi looduses ja õpib tundma 

ning hoolivalt ja heaperemehelikult käituma ümbritsevas keskkonnas. 

Toimiv tugisüsteem tagab erivajadusega lapse arengu individuaalse toetamise sobitusrühmas 

või tavarühma tingimustes. 

Haridusrobotite ja nutikate vidinate kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes tagab laste huvi 

püsimise teadmiste ja oskuste omandamisel. 

Aktiivõppemeetodite mitmekesine rakendamine: laste rühmatööd, õuesõpe, avastus- ja 

uurimusõpe jms. Õppeprotsessi terviklikkus ja integreeritus, paindlikkus. 

Loome lapsele arengut soodustava kasvukeskkonna, tagame turvatunde ja eduelamused 

Lapsel on selge ettekujutus tervislikust eluviisist ja tervislikust toitumisest. 

Lasteaias on ohutu keskkond õues, toas, liikluses (õppekäikudel ja väljasõitudel) 
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Personal ja töökorraldus 
Huljal: 

õpetaja 4,0 

assistente 2,0 

õpetajaabi 3,0 

muusikaõpetaja 0,33 

liikumisõpetaja 0,25 

majahoidja 0,5 

logopeed 0,25 

eripedagoog 0,25 

koristaja 1,0 

  

majandusjuhataja/juhiabi 1,0 

 

Kadrinas 

direktor 1.0 

Õppealajuht 1,0 

õpetaja 17,0 

assistent 3,0 

muusikaõpetaja 1,0 

liikumisõpetaja 1,0 

tervisedendusõpetaja 1,0 

eripedagoog 2,75 

logopeed  0,25 

õpetajaabi 10,0 

majandusjuhataja/juhiabi 1,0 

tugiisik 1,0 

laohoidja 1,0 

koristaja 1,0 

remonditööline 0,5 

majahoidja 1,0 
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Tegevuskava 2022-2023 õppeaastaks 

 

Eestvedamine ja juhtimine 
 

Lasteaia töökeskkond on positiivne ja töökorraldus toetab lapse individuaalset arengut. 

 

Jrk  Tegevus  Tähtaeg    Vastutaja 

 Arengukava rakendamine, kava täitmise süsteemne 

jälgimine, analüüs, kokkuvõtete tegemine ja 

huvigruppidele tagasiside andmine 

aasta jooksul 

Analüüs - august 

2022, 

kokkuvõtete 

tegemine ja 

huvigruppidele 

tagasiside andmine 

– august 2023 

Juhtkond  
 

 Õppeaasta tegevuskava koostamine, täitmine, 

analüüsimine 

koostamine 

august 2022, 

täitmine aasta 

jooksul, 

analüüsimine 

august 2023 

Juhtkond 

õpetajad 

 Lasteaia dokumentatsiooni seaduste kohane 

uuendamine 

 

Oma köögi loomiseks olukorra kaardistamine-

hindamine “ Äriplaan” 

 

 

Pidev  

 

 

03.10.2022 

Direktor  

 Ametijuhendite täpsustamine Pidev  Direktor  

 Meeskonnatöö arendamine Pidev  Juhtkond  

 Asutuse hea maine järjepidev kujundamine: 

• pedagoogide töökogemuse tutvustamine 

lasteaias, piirkonnas ja maakonnas; 

• avatud sündmuste korraldamine; 

• Märkimisväärsete lasteaia tegevuste kajastamine ja 

tutvustamine meedias 

Pidev  Juhtkond  

 Tuleohutuse tagamise tegevuste korraldamine ja 

dokumentatsiooni koostamine: 

• evakuatsiooni ja tulekahju korral 

tegutsemise õppus; 

• enesekontrolli tuleohutusaruande 

koostamine ja päästeametile esitamine; 

• uute töötajate tuleohutusalane 

instrueerimine enne nende tööle asumist 

Toiduhügieeni koolitus õpetaja abidele 

September 2022 

 

 

 

Veebr-märts 2023 

 

Pidev  

 

Pidev ( uutele 

tulijatele) 

Juhtkond  

 Sisehindamise korraldamine ja Pidev  Juhtkond  



7 
 

dokumenteerimine, süsteemsuse tagamine 

 Sisehindamise aruande koostamine Mai 2023 Juhtkond 

 Tervisealane sisehindamine Pidev 

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

TELi meeskond 

 Lapsevanemate küsitlus Kevad 2023 Direktor  

Õppealajuhataja 

 

Personalijuhtimine 
 

Laste arengut toetavad kvalifitseeritud, motiveeritud ja koostööle orienteeritud töötajad. 

 

 Ametikohtade vajaduse hindamine, töökorralduse 

täpsustamine, tööjõu optimaalne rakendamine; 

Aasta jooksul Direktor 

 Eneseanalüüsil põhinevad arenguvestlused 

õpetajatega ja teenindava personaliga ning vestluse 

tulemuste rakendamine parendustegevuses ja lasteaia 

arendamisel 

Aasta jooksul Direktor 

Õppealajuhataja 

 HITSA, Haridus- ja Noorteameti koolitused Aasta jooksul Direktor 

Õppealajuhataja 

 Personalile meeskonnakoolituste korraldamine  November 2022 

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

 Tervist edendavate lasteaedade võrgustiku koolitustel 

osalemine 

Okt.2021 Direktor 

 Õpetajate enesetäiendamine erinevate metoodikate 

alal 

Aasta jooksul Direktor 

Õppealajuhataja 

 Seadusega ettenähtud koolituste korraldamine 

personalile (tuleohutus, hügieenikoolitus, esmaabi) 

Aasta jooksul Direktor 

Majandusjuhataja  

 Personali rahulolu väljaselgitamine ja analüüs  Kevad 2023 Juhtkond 

 Töötajate märkamine ja tunnustamine nii 

igapäevatöös kui ka lasteaia arendamisel 

Aasta jooksul Juhtkond 

 Töötajate kaasamine arendustegevusse läbi erinevate 

töörühmade töö  

Pidev 

 

Juhtkond 

 Õpetajate ja õpetaja abide motiveerimiseks 

koolitusõppekäikude korraldamine teistesse 

lasteaedadesse; 

Kevad 2023 Juhtkond 

 Õpetajate päeva tähistamine 2022 Oktoober 2022 Arendustöörühm 

 Üleriigilisel konkursil „Eestimaa tunnustab ja tänab“ 

osalemine 

märts-aprill 

2022 

Direktor 

Õppealajuhataja 

 Töötajate tunnustamine tänukirjadega Oktoober 2022 

Juuni 2023 

Direktor 

Õppealajuhataja 

 Kogemuste vahetamine nii oma maja kui ka teiste 

lasteasutuste kolleegidega,  

 

Õpiringid kollektiivse õppimise toetamiseks 

Aasta jooksul 

 

 

Jaan.2023- aprill. 

2023 

Direktor 

Õppealajuhataja 

 

 

direktor 
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 Koolitustel saadud teadmiste ja praktiliste kogemuste 

jagamine õpetajalt õpetajale 

Aasta jooksul Õppealajuhataja 

    

 

Koostöö huvigruppidega 
 

Lasteaed on kogukonna aktiivne liige. 

 

 Osalemine piirkonna, maakonna ja 

vabariiklikel lasteüritustel 

Maakonna liikumispidu koolieelikutele 

Aasta jooksul Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Lähikonnas asuvate asutuste võimaluste 

kasutamine (Kadrina sport, rahvamaja, 

raamatukogu, huvikool, huvikeskus 

jne.) 

Aasta jooksul  Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 

 Ettelugemispäev Kadrina ja Hulja 

raamatukogudes 

20. oktoober 2022 Õppealajuhataja  

 Koostöö teiste lasteaedade ja koolidega, 

mille raames korraldatakse projekte, 

koolitusi, kogemusõppe päevi ja ühiseid 

ettevõtmisi lastele ja täiskasvanutele 

Aasta jooksul  Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 

 Koostöö Kadrina Keskkooliga: 

Spordipäev Kadrina Keskkooli 

ruumides koostöös kooli õpetajate ja 

koolilastega. 

Eelkool eripedagoogilise soovituse 

saanud lastele. 

Koolieelikute ekskursioon Kadrina 

Keskkooli. 

 

Oktoober 2022 

 

 

september-mai 2023 

Aprill-mai 2023 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Liikumisõpetaja 

Tervisedendusõpetaja 

 

 

 

  

 Huviringide tegevuse korraldamine  Sügis 2022 Juhtkond 

 Osalemine ohutusõppeprojektis „Tulest 

targem“ 

Oktoober 2022 Juhtkond 

 Lapsevanemate ja hoolekogu 

kaasamine lasteaia aktiivsesse õppe-, 

kasvatus- ning arendustegevusse 

Aasta jooksul  Direktor 

Hoolekogu 

Õpetajad 

 Kodukorra, veebilehe ja lasteaia 

tutvustamine uutele lapsevanematele 

September 2022 

Juuni 2023 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Lastevanemate koosolekute 

korraldamine  

September 2022 

 

Õpetajad 

 Lastevanemate koolitamine Aasta jooksul  Direktor 

Hoolekogu  

 Lapsevanematega peetavate 

arenguvestluste korraldamine 

Märts-aprill 

2023 

Õpetajad 

 Perepidude korraldamine  Pidevalt  Õpetajad  

 Hoolekogu liikmete tegevuse kohta 

aruandmine lastevanemate koosolekutel 

September 2022 

 

Hoolekogu liikmed 
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 Vanavanemate päev 5. -9 sept Rühmaõpetajad 

 Sipsiku rahvalaat 10. sept. 2022 Rühmaõpetajad 

Õppealajuhataja 

 Hulja mihklilaat 29.sept 2022 Rühmaõpetajad 

 Lapsevanemate ja personali kaasamine 

tervisedendusse. 

 

Oma köögi avamine 

Aasta jooksul Juhtkond  

Õpetajad 

Hoolekogu 

direktor 

 Koosolekutel, arenguvestlustel ja 

lapsevanematega ühisüritustel 

osalemise analüüs 

 

Pidev  

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 

Ressursside juhtimine 
 

Keskkonna ressursse hoidev kaasaegse ja turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine  

Ressursside ökonoomne kasutamine  

 

    

 Projektide kaudu lisaraha leidmine 

(Haridus- ja Noorteameti, Hitsa, KIK, 

KULKA jt) 

Aasta jooksul Direktor 

 PRIA koolipiima ja koolipuuvilja 

projektis osalemine 

Aasta jooksul Juhtkond 

Toitlustaja  

 Metoodiliste vahendite uuendamine ja 

täiendamine 

Pidev Juhtkond  

 Rühmadesse ajakohaste õppevahendite 

ning mänguasjade soetamine 

Aasta jooksul Direktor 

Õppealajuhataja 

 Vee- ja elektrikasutuse pidev kontroll 

ning sellekohane tagasiside personalile 

Aasta jooksul  

 

Direktor 

Majandusjuhataja 

 Lasteaia ümbruse korrastamine Sügis 2022 

Kevad 2023  

Direktor 

Majandusjuhataja 

 

Õppe- ja kasvatusprotsess 
 

Läbi regulaarse õuesõppe rakendamise oskab laps märgata muutusi looduses ja õpib tundma 

ning hoolivalt ja heaperemehelikult käituma ümbritsevas keskkonnas. 

Toimiv tugisüsteem tagab erivajadusega lapse arengu individuaalse toetamise sobitusrühmas 

või tavarühma tingimustes. 

Haridusrobotite ja nutikate vidinate kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes tagab laste huvi 

püsimise teadmiste ja oskuste omandamisel. 

Aktiivõppemeetodite mitmekesine rakendamine: laste rühmatööd, õuesõpe, avastus- ja 

uurimusõpe jms. Õppeprotsessi terviklikkus ja integreeritus, paindlikkus. 
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Projektõppe rakendamine rühmades. 

 

 Keskkonnahoidliku suhtumise kujundamine 

taaskasutatavate ja looduslike materjalide 

kasutamise kaudu; 

Pidev Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Sügis- ja kevadmatkad Sept.okt. 2022 

Aprill-mai 2023 

Liikumisõpetaja 

Tervisedendusõpetaja 

 Õuesõppe keskkonna edasi arendamine 

 

Aasta jooksul  

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Lillede ja muude õueala kaunistavate taimede 

ettekasvatamine 

Kevad 2022 Õppealajuhataja 

Majandusjuhataja 

Õpetajad 

 Maakonna võimaluste kasutamine erinevate 

õppekäikude läbiviimisel 

Aasta jooksul  

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Laste arengut toetavate mitmekesiste 

õppimisvõimaluste rakendamine 

Aasta jooksul  

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Ujumise algõpetus Oktoober 2022-

aprill 2023 

Tervisedendusõpetaja  

 Rohkete IT-võimaluste rakendamine õppe- ja 

kasvatustöös (hariduslikud robotid, projektor, 

tahvelarvutid jne) 

Aasta jooksul  

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Erivajadustega lastele individuaalse 

arenduskava koostamine 

Pidev Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Töö andekate lastega:  

● konkurssideks ja näitusteks 

valmistumine 

● maakondlikel ja üleriigilistel 

konkurssidel osalemine 

 

Pidev  

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Laste koolivalmiduse hindamine ja 

koolivalmiduskaartide väljastamine 

kevad 2023 

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Lapsevanemale üks kord aastas 

arenguvestlusel tagasiside andmine 

kevad 2023  

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Tugisüsteemide korraldamine AEV lastele – 

logopeedi tugi, eripedagoogi tugi, koostöö 

Rajaleidja keskusega ja lastevanematega 

Aasta jooksul  

 

Õppealajuhataja 

Eripedagoogid 

 Õppekava rakendamise analüüs ja  

õppekava vastavusse viimine uuendatud 

riikliku õppekavaga 

Aasta jooksul  

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Õppekava toetavate projektide kirjutamine  

 

Aasta jooksul Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Koolitus lapsevanematele Oktoober 2022 Juhtkond 

 Õppe- ja kasvatustöö kohta aasta kokkuvõtte 

tegemine 

Juuni 2023 Õppealajuhataja 

Õpetajad 

 Kasutatavate õppemeetodite ja nende 

tulemuslikkuse analüüs 

juuni 2023 

 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 
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 Individuaalse töö kajastamine lastega; Aasta jooksul  

 

Õpetajad 
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Tervisedendus   
 

Lapsel on selge ettekujutus tervislikust eluviisist, ta teab ning rakendab ellu tervisliku eluviisi 

võtteid. 

Lasteaias on ohutu keskkond õues, toas, liikluses 

Lasteaia toidud on tervislikud  

 

 Riskianalüüsi juhendi järgimine ja 

riskianalüüsi tegevuskava täitmine 

 

Aasta jooksul  

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 

 Tervist edendavate lasteaedade 

võrgustiku töös osalemine, tervist 

edendavate sündmuste läbiviimine 

Aasta jooksul  

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 

 Liikumisrežiimi järgimine: 

• liikumistegevused saalis ja õues; 

• igapäevased viibimised õues; 

• liikumisminutid ja -pausid 

õppetegevuste ajal; 

• matkad; 

pidevalt  

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Liikumisõpetaja 

Tervisedendusõpetaja 

 Aktiivne puhkamine: 

• sportlike tervendavate ürituste 

korraldamine: sportlikud peod ja 

ettevõtmised (jalgrattamatkad, 

sulgpallitreeningud, kõnniring, ujula 

ja jõusaali kasutamine jms)  

 

Aasta jooksul  

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 

 Laste karastamine: 

• õues viibimine; 

• tuulutamisrežiimi järgimine; 

• laste optimaalne riietumine; 

• lastele hügieeniteadmiste õpetamine 

ja tervisliku eluviisi põhimõtete 

kasutamine; 

*Ujumise algõpetus 5-7a 

 

 

Pidevalt   

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 

 Koostöö tervist edendavate 

lasteaedadega ja osalemine vastavates 

ühisprojektides 

Aasta jooksul  

 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 

 Lapsevanemate teavitamine lasteaias 

tehtavast terviseedendusest 

 

Aasta jooksul Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 
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 Tervist edendavad sündmused 

töötajatele, lastele, lastevanematele 

 

Aasta jooksul Tervisemeeskond   

 Tähelepanu pööramine laste 

• ohutusele; 

• tervislikule toitlustamisele; 

• liikumisaktiivsusele; 

Pidevalt  Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Tervisedendusõpetaja 

 Tervisemeeskonna tegevuskava 

koostamine  

september 2021 Tervisemeeskond 

 Õppeaasta terviseürituste ajakava 

koostamine 

september 2021 Tervisemeeskond 

 Laste toitlustamise jälgimine ja 

analüüsimine 

Pidevalt  Tervisemeeskond 

Õpetajad 

Õpetajaabid 
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Lisa 1 Tervisemeeskonna tegevuskava 

KUU KADRINA HULJA ANALÜÜS 

SEPTEMBER 

6.sept. 

09.15-15.00 

Sügismatk 

Vainupeale 

(Pätu, Krõll, 

Hiireke, Lotte) 

Sügismatk 

Vainupeale 

(Klaabu) 

 

SEPTEMBER 

7.sept. 

09.15-12.30 

Sügismatk 

Vainupeale 

(Lepatriinu, 

Mesimumm) 

  

SEPTEMBER 

20.sept. 

Tõrukese 

sügismatk 

  

SEPTEMBER 

21.sept. 

Päiksekiire 

sügismatk 

  

SEPTEMBER 

28.sept. 

Sügisjooks Sügisjooks  

SEPTEMBER 

27.sept. 

Mõmmikute 

sügismatk 

  

SEPTEMBER 

29.sept. 

Pöialpoiste 

sügismatk 

  

OKTOOBER- Koolieelikute 

spordipäev 

oktoobris 

  

OKTOOBER- 

APRILL 

Ujumine 5-7a.-

Teisipäev: Pätu, 

Hiireke, Krõll. 

Kolmapäev: 

individuaalne, 

Lotte Klaabu 

Ujumine 5-

7a.- Klaabu 

 

SEPTEMBER 

7.sept. 

Käimisring    

SEPTEMBER 

reedeti kell 13.45-

14.30(osavõtumaks 

2.-) alustab 

oktoobris 

Jõusaal   

Oktoober Line tants   
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 SEPTEMBER- 

OKTOOBER- 

Perede fotojaht   

Oktoober-  Sipsiku 

lemmikleiva 

valimine 

  

22.november Töötervishoiuarst   

APRILL Spa külastus   

APRILL südamekuu   

MAI Sipsiku olümpia   

    

    

    

    
 

 

 

Lisa 2 Sündmuste kalender  

1.poolaasta 

AEG SÜNDMUS KOHT VASTUTAJAD 

01.sept. kell 10.00 

kell 13:15 

Tarkusepäeva tähistamine lastega 

Tarkusepäeva tähistamine 

personaliga 

Kadrina, Hulja 

Kadrina 

 

Töörühmad 

Direktor 

 

05.sept.-09.sept./12.-

16 sept. 

Vanavanemate nädal Kadrina, Hulja Rühmaõpetajad 

6.sept. kell 09.15-

15.00 

Sügismatk Vainupeale Hiireke, 

Lotte, Krõll, Pätu, Klaabu 

Vainupea  Urve, Maarit, 

rühmaõpetajad 

7.sept.kell 09.15-

12.30 

Sügismatk Vainupeale 

Mesimumm, Lepatriinu 

Vainupea Urve, Maarit,  

rühmaõpetajad 

20.sept.kell 11.00 Tõruke sügismatk Kadina Urve 

21. sept. kell 11.00 Päiksekiir sügismatk Kadrina Urve 

27.sept. kell.11.00 Mõmmikud sügismatk Kadrina Urve 

29. sept. kell 11.00 Pöialpoiss sügismatk Kadrina Urve 

29.sept. kell 16.00 Mihklilaat Hulja Hulja meeskond 

28/29. sept. kell 

11.00 

Sügisjooks Kadrina, Hulja Maarit, Robert 

30.sept. kell 10.00 Muusikapäev Kadrina, Hulja Evely 

04-10.okt.  Leivanädal  Kadrina, Hulja Rühmaõpetajad 

Oktoober Õpetajate päev Kadrina, Hulja Arendusrühm, 

juhtkond 

07.okt. 10.00 “Tulest targem” Kadrinas Kadrina Ingrid 

10.okt. Etendus „Sinitriibuline unistus“ 

Tasuta 

10.00 Kadrina, 

11.30 Hulja 

Ingrid 
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14.okt. “TUlest targem” Huljal Hulja Ingrid, Kati 

20 okt. kell  Ettelugemise päev Kadrinas 

Ettelugemise päev Huljal 

10.00 Kadrina 

11.30 Huljal 

rühmaõpetajad 

24.-30.okt Koolieelikute spordipäev koolis Kadrina, Hulja Urve, Maarit 

Okt.- aprill Ujumine-Krõll, Pätu, Hiireke, 

Lotte, Klaabu. 

Kadrina Urve, rühmaõpetajad 

Nov. Isadepäeva tähistamine Kadrina Rühmaõpetajad 

11.nov Isadepäeva tähistamine Hulja Rühmaõpetajad 

24.nov Kadripäeva ühisüritus Hulja Hulja meeskond 

25.nov. Kadripäev Kadrina rühmad 

28.nov. 16.00 Esimene advent. 

Advendiõhtupoolik õues 

Kadrina  Töörühm, juhtkond 

5.detsember  Teine advent. Jõululauludehommik Kadrina Muusikaõpetaja 

12.detsember Kolmas advent. Jõuluhommik/-

õhtu rühmas. 

Kadrina Rühmad 

12.-23. detsember Jõulupeod Kadrina, Hulja Töörühm 

15.dets Laste jõuluüritus koos jõuluvanaga Hulja Hulja meeskond 

20.dets Jõuluüritus koos vanematega Hulja Hulja meeskond 

Detsember Personali jõulupidu Kadrina, Hulja Juhtkond, 

arendusmeeskond 

 2. poolaasta   

veebruar Hulja maja sünnipäe   

22.veebruar Eestimaa sünnipäeva aktus   

 Vastlapäev   

23. märts Etendus    

Aprill Südamekuu   

Mai Emadepäev   

Mai Lõpupeod   

01.juuni Lastekaitsepäev   
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Kadrina lasteaed Sipsiku 

OMA KÖÖGI PROJEKT 

 

 

Toitlustamise üldmaksumus 2023 153 673,20 eurot 

sh 2023. aasta eelarvest taotletav 

summa 

21 852,72 eurot (sisaldab ühekordseid 

väljaminekuid inventari ja remondi näol summas 

ca 10 000,00 eurot) 

Tuluna toidupäeva maksumus 1 lapse 

kohta, mis sisaldab tooraine, vesi, 

elekter, personalikulu) 

3,42 eurot 

 

 

Kirjeldus, eesmärk 

 

EESMÄRK: Tervisliku ja kvaliteetse toidu pakkumine Kadrina lasteaiale Sipsik läbi 

jätkusuutliku ja stabiilse toitlustusteenuse. 

 

Haridus ja lapse tervis 

Kadrina lasteaed liitus 2016. aastal tervistedendava lasteaia võrgustikuga. Lasteaia õppekavas 

sisaldub tervisliku toidu temaatika valdkonna all “Mina ja keskkond” sõimerühmast alates.  Seega 

on lasteaed kodu kõrval oluline lapse arengu ja tervise toetaja. Lasteaias väljenduvad seosed 

hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps mängib ja õpib hea meelega. Kodu kõrval on lasteaed 

see koht, kus õpitakse väärtustama tervist ja pannakse alus tervisliku eluviisi kujunemisele.  

Uute ja erinevate toitude proovimine aitab kujundada positiivset hoiakut toitu ja söömisesse 

üldiselt. Kehvade söömisharjumustega lapsi on lasteaias aina enam. Põhjuseid on mitmeid, 

vanematel on kiire ja eelistatakse valmistoite ja tihti kiirtoite. Tänases kriisi olukorras tuleb 

rääkida ka sellest,  kui perede majanduslik olukord  ei võimalda lastel kodus tervislikku toitu 

pakkuda,  on eriti oluline, et laps saaks tervisliku toidupäeva ja õigeid söömisharjumusi lasteaiast, 

kus ta suurema osa argipäeva ärkveloleku ajast viibib. 

 

Oma köögi olulisus õppe- ja kasvatustöös 

Koolieelne iga on suurepärane aeg laste tervist ja heaolu toetavate hoiakute, väärtushinnangute, 

oskuste ja harjumuste kujundamiseks, selles on lasteaial suur roll läbi õppe-ja kasvatustöö. 

Õppekava kohaselt valitakse valdkondade temaatika  lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast 

keskkonnast. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja 

igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning 

aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides. Köök on koht, kus valmistatakse 

toitu, aga mitte ainult, see on ka suurepärane keskkond lastele igapäevaste ja eluks vajalike 

oskuste omandamiseks. Võimalus jälgida toidu valmimist, tunda valmimisjärgus toidu lõhna, 

näha kuidas piimaauto toob pudru kõrvale piima või leivaauto leiva jne. Täites kõiki hügieeni 

nõudeid on oma köögis lastel võimalik läbi praktiliste tegevuste näha toidu valmimise protsessi, 
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näha millest koosneb toit, olla teadlik, kuidas ja miks. Olles osaline protsessis, aitab see  

kujundada laste toitumisharjumusi, samas õpetada ka sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskuseid 

ning tõstab laste teadlikkust tervisliku toitumisest ja selle tähtsusest ja tänu sellele loodetavasti 

maitseb ka paremini. 

 

Koostöö olulisus 

Üheks oma köögi eeliseks võib välja tuua asutuse-organisatsiooni sisene koostöö. 

Koostöö koka, majandusjuhataja, liikumisõpetaja, tervisedenduse õpetaja ning vajadusel ka eri- 

spetsialistidega väljaspool lasteaeda, aitab kaasa kvaliteetse toidu valmimisele. 

Laste ja töötajate tervise ja heaolu toetamiseks vaadatakse koostöös süsteemselt üle menüü ja  

kaloraaž, et toiteväärtus saadavas toidus oleks paigas ning laste üks baasvajadustest õppimiseks 

täidetud. Kõik lasteaia toitumisega seotud teemad arutatakse kokkadega ühiselt läbi. Samuti laste 

kaasamine menüüde koostamisel annaks lastele võimaluse läbi toitumise põhitõdede õppida õiged 

toitumise põhimõtted. Ka seal oleks  protsessi kaasatud kokad. Ühtne meeskond on oluline ka  

köögi arendamise  jätkusuutlikkuse osas, pidev tagasiside vajavast inventarist, olulistest 

muutustest, päevakava, toiduaegade analüüs jne. Oma töötajate puhul annab see rohkem 

võimalusi paindlikkuseks.  Eelpool väljatoodu  aluseks on see, et kokad peavad olema 

täisväärtuslikud meeskonnaliikmed, osalema lasteaia sisekoolitustel ning peaksid oluliseks 

organisatsioonis valitsevaid väärtusi ja koostöö põhimõtteid. 

 

Jätkusuutlikkus ja stabiilsus  

Oma köögi eeliseks on stabiilsus. Keerulises majandusolukorras on ettevõtete jaoks meie lasteaia 

laste arv ja käive väike, kasumi teenimise võimalus ainult juhul, kui meid võtab oma 

koostööpartneriks “suurköök”. Oma köögi avamise puhul ei sõltu me enam hangete tulemustest 

ja saame luua ise vajalikud tingimused kvaliteetse teenuse pakkumiseks.  

Lisaks stabiilsus personali osas, valides ise endale kokad, kes sobivad meie meeskonna 

väärtustega, saame koos kaasajastada laste toitumisharjumuste kujunemist.  

 

Teiseks eeliseks toome paindlikkuse, valmisolek nii teisiti toitujate erimenüüdeks ja ka 

õppetegevuse seotus menüüga (sh õuesõppepäevadel õues söödav toit, üritustel oma 

köögimeeskond väljas).  

 

Muuta menüüsid vastavalt tooraine kättesaadavusele ning kohendades menüüsid jooksvalt.  

 

Lepingupartnerina oleme usaldusväärsed tarnijatele, mis tähendab soodsamaid lepingutingimusi 

nii tarnetingimustes kui tooraine hindades.   

 

Toome võrdluseks välja Lääne-Virumaa teiste lasteaedade/omavalitsuste kohatasude ja 

toidupäevade hinnad (kusjuures kõik omavalitsused peale Rakvere linna on oma köögis  või on 

omavalitsuste siseselt loodud  köögiüksused, mille juurde on tagasi jõutud ebakindluse ja hea 

koostööpartneri puudumisel): 
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Omavalitsus Toidupäeva- 

maksumus 

Koha- 

maks 

Lisainfo lapsevanema kulu 3 

toidukorda ja  

22 päeva arvestuses 

Haljala vald  45,00  kohatasu ja 

toidupäeva 

maksumus koos  

45,00 

Rakvere linn 2,48  45,00  on seotud 

miinimumpalgaga 

99,56 

Rakvere vald 1,00  

(vald tasub 

lisaks 1,00) 

20,00  42,00 

Tapa vald 2,75 (vanemale 

tasuta) 

? 30,00 30,00 

Vinni vald 1,70  20,00  57,40 

Viru-Nigula 

vald 

2,24 21,00 On taustainfo, et 

plaanivad tõsta 

toiduraha 

70,28 

Kadrina vald 3,48 20  96,56 

 

 

Kavandatud tegevused projekti koostamisel 

Moodustada töörühm, analüüsida eesmärke ja kaardista hetkeolukord (tehtud). 

Võrrelda hinnataset teiste Eesti ja eelkõige meie piirkonna lasteaedadega (tehtud). 

Analüüsida olukorda Toidu- ja Veterinaarameti Lääne-Viru piirkonna inspektoriga (tehtud). 

Konsulteerida Kersti Kaubiga näidismenüüde koostamisel (tehtud). 

Koostöös teiste vastava valdkonna spetsialistidega (nt Krista Männi, Jonel Põllu) leida parimad 

võimalikud tarnijad (esialgne tehtud, projekti käivitamisel vastavalt vajadusele). 

 

Lahenduse on leidnud järgmised teemad/probleemid/kavandatavad tegevused: 

● Raamatupidamise teenuse mahu suurenemine valla raamatupidamises (Lili, Anu) 

● Köögi valmisoleku hindamine, olemasoleva inventari ülevaatus ja hindamine (Kaidi, 

Ragne, Urve) 

● Võrdlus ja analüüs teistes omavalitsuste ja lasteaedadega ( Lili, Anu) 

● Tarned ja kokkulepped potentsiaalsete koostööpartneritega (Kati, Lili) 

● Näidismenüü (Kersti, Urve, Anu) 

● Projekti eesmärk ja selle seos lasteaia õppekasvatustööga (Ingrid, Anu) 

● Hanked versus koostöö kokkulepped (Lili, Kati) 
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● Projekti ja selle tutvustamise visuaal (Kaidi) 

 

Lahendust tuleb otsida veel neile teemadele ( projekti koostamise tegevuskava ja käsitletavad 

teemad): 

● Juurviljade puhastamine? Kas osta puhastatud juurvilju või puhastada juurviljad Hulja 

köögis, ajastada tööpäeva lõppu Kadrina köögis- kajastada enesekontrolliplaanis (Kaidi, 

Anu, Kati, Kersti) 

● Kokkade palkamine - (Anu) 

● Enesekontrolliplaan viia vastavusse ise toidu valmistamise nõuetega. (Kati, Kaidi, Anu) 

● Täpsemat selgitamist vajab tarnelepingute sõlmimine, mh kui pikaks ajaks, kui mitme 

tarnijaga, millist hankimise viisi rakendada (kas riigihangete seaduse § 50 p 9 erandit või 

saame rakendada vallavalitsuse hankekorda alla lihthanke piirmäära jäävate hangete 

reeglite järgi). Teiste omavalitsuste esindajate sõnul ei tee nad ühte osadeks jaotatud 

hankemenetlust vaid kasutavad teisi lähenemisviise. Kuidas Kadrina lasteaed Sipsik 

toorainet ostma hakkab, selgub täpsemalt siis, kui me oleme saanud projektiga edasi 

liikumiseks “rohelise tule” ja me hakkame välja arvutama, kui suured mahud meil on.  

 

 

Hetkeolukorra kirjeldus 

Toitlustamise hankeleping lõppes 31.08.2022. Juunis välja kuulutatud hange ebaõnnestus. 

Lasteaed peab oluliseks toidu valmistamist kohapeal. Läbirääkimiste tulemusena sõlmiti 

koostööleping OÜ Stadnik Toitlustusega, kelle tingimuseks oli toidu valmistamine koolisööklas. 

Leping on sõlmitud 4 kuuks. 18.08.2022 toimunud hoolekogu koosolekul otsustati eesmärgiks 

võtta lasteaia oma köögi avamine. Hetkel tuuakse toit kooli sööklast, toidu veoks Kadrina ja Hulja 

rühmadesse on lasteaia poolt palgatud töötaja, kes kasutab toiduveoks isiklikku sõiduautoga. 

Päevatasu antud teenuse eest on 20 eurot päev (neto), isikliku sõiduauto kasutamise 

kompensatsiooni 335 eurot kuus (kokkulepped sõlmis abivallavanem). 

 

Oleme analüüsinud hetkeolukorras oma köögi avamisega seotud aspekte järgmiselt: 

 

 

PLUSSID (mis meil täna juba on, mida saaksime oma ressurssidest kasutada) 

1) sobiva inventariga nõuetele vastav köök (valmistati süüa kuni 31. augustini 2022); 

2) olemasolev tegevusluba, enesekontrolliplaan (vajab täiendamist ja kaasajastamist); 

3) www.nutridata.ee kasutamise võimalus; 

4) personali pikaajaline lasteaia menüüde koostamise ja tervisliku, mitmekülgse menüü 

jälgimise kogemus (st tugi alustavale uuele meeskonnale on olemas ja koostöö köögi ja 

muu personali vahel saab olema professionaalne ning pädev); 

5) huvi potentsiaalse töökoha vastu (juhtkond on uurinud tööjõuturgu kokkade palkamiseks, 

hetkel kolm huvilist); 

6) tervislikuma menüü tarbeks koolikava esitamise võimalus koolipiima ja puu- ja köögivilja 

toetuse saamiseks. 
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MIINUSED 

1) suured logistikakulud; toiduveo organiseerimine Huljale,  

2) kitsaskohaks on köögi suurus ja vananenud sisustus ja köögiinventar ( laoruumid 

väikesed, pliidid, külmkapid vanad), toitlustaja otsimisel võib saada see takistuseks. 

3) viimased investeeringud köögile tehtud 2014. aastal (vajalik inventar/nõud olemas, aga 

vajavad kaasajastamist, vanad seadmed tarbivad rohkem elektrit); 

4) Tänaste tingimuste puhul on miinuseks personali (juhtkonna) lisakohustus menüü ja 

võlgnikega tegelemisel (vaatamata sellele, et teenus on hankelepinguga ära antud), lisaks 

peab personal tegelema toidujagamisega; 

5) leping lõpeb 31.12.2022, sellest tulenevalt on ebakindlus ja teadmatus  uue toitlustaja ja 

tema pakutava tingimuste ees (sh hind).  

 

EELARVE (2023)    

Kulu nimetus Kuu Aasta Tulu nimetus Kuu Aasta 

      Lapsevanemate 

osalus (päeva 

toiduraha 3,42 

eurot) 

10985,04 131820,48 

      millega kaetakse järgmised kulud 

Tooraine  7387,60 88651,20 Tooraine 7387,60 88651,20 

Personali töötasud 3210,00 38520,00 Personali töötasud 3210,00 38520,00 

Vesi, elekter 400,00 4800,00 Vesi, elekter 400,00 4800,00 

Personali kulu- 

toiduvedamine 

611,00 7332,00       

Logistika (toidu 

vedamine, kütte 

kompensatsioon) 

335,00 4020,00       

Ühekordne kulu 2023       

Inventar   5000,00       

Köögi remont   5000,00       

Dokumentatsiooni 

kaasajastamine, 

menüü nõustamine 

  350,00       

Kulud kokku 11 943,60 153673,20 Tulud kokku 10985,04 131820,48 
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Seletus eelarvele: 

1. Personali kulu sisaldab kahe koka töötasusid. Mõlema koka palgaks on 1200,00 eurot 

(bruto). Lisaks toiduvalmistamisele kuuluvad kokkade ülesannete hulka ka menüüde 

koostamine (vajadusel nõustaja abiga, kasutame Nutridata programmi) ja ka tooraine 

tellimine. Töö toimub vahetustega: hommikune vahetus algab kell 6.00 ja lõpeb 13.00. 

Teine kokk saabub kell 8.00 ja tema tööpäev lõppeb oote väljastamisega kell 16.00. Hulja 

majandusjuhataja peab tarnijatega läbirääkimisi tingimuste osas ning sõlmib koostööks 

kokkulepped. 

2. Vesi ja elekter on arvutatud 2021. aasta OÜ Stadnik Toitlustusele esitatud arvete alusel.  

3. Inventari osas on välja toodud esimeseks aastaks kõige olulisem, mis vajaks kohe 

uuendamist, olenemata sellest, kuidas toitlustusteenusega uuel aastal jätkatakse.  

4. Toiduvedaja töötasu ja isikliku auto kasutamise kompensatsioon on kulud, mida kannab 

vallavalitsus ka täna ja seda kulu ei ole arvestatud eelarve suurenemisena. Hetkel on 

arvestatud tasuga, mida makstakse veo eest nii Kadrina kui Hulja majja. Oma köögi 

rakendumisel on toidujagamine vaid Hulja majja.  

5. Dokumentatsiooni uuendamine: Enesekontrolliplaani täiendamine. Kasutada teenust ja 

pakutavat nõustamist köögi pidamiseks dokumentatsiooni korrashoiuks ja menüüde 

koostamisel lisaks Nutridatale ka vajadusel  spetsialistide abi. 

6. Tooraine hinna saime eeltööna väljaselgitatud võimalike tarnijate abil ja nende andmetega 

koostatud näidismenüü alusel, puhtalt tooraine baasil on toidupäeva maksumus ühe lapse 

kohta ümardatult 2,30 eurot (Kersti Kaubi näidismenüü keskmine hind 2,27 eurot lapse 

kohta). Tooraine kogumaksumuse arvutasime 22 kohalkäimise päevaga ühes kuus.  

7. Köögis on vaja kõigis ruumides värvida seinad ja utiliseerida vana pliit, mida täna 

kasutatakse tööpinnana. Veel on vaja plaatida potipesu kohal olev sein ja teostada 

kanalisatsioonitööd (tilkuvad torud, katkised kraanid ja potipesu dušš). Nimetatud tööd 

tuleb teostada ka juhul, kui lasteaia köögi ruumides toitu valmistama ei hakata.  

8. Inventari vajadusena oleme välja selgitanud, et vajame tööpinda pliidi kõrvale sooja toidu 

hoidmiseks, välja vahetada riiulid, mis roostetavad ja soetada juurviljakoorimismasin. Ka 

need soetused (v.a juurviljakoorimismasin) on vajalikud juhul, kui lasteaia köögis toitu 

valmistama ei hakata. Need tööpinnad on vajalikud ka toidu jagamiseks. Samuti on 

oluline soetada suuremamahulisem külmkapp.  

 

Tulu: 

1. Lapsevanemate poolne panus, kus on arvestatud aasta keskmiseks kohal käimiseks 69% 

ehk 146 last. Puhtalt tooraine alusel oleme arvutanud toidupäeva maksumuseks 2.30, kuid 

peab meeles pidama, et kõik arvud ja hinnad on indikatiivsed ja sõltuvad tegelikust 

kohalkäimisest ja tarnitavate kaupade maksumustest.  

2. Lapsevanemate panus toitlustuskulude katmisel sisaldab elektri, vee, tooraine ja kokkade 

palkade kulu.  

 

Kaardistasime ka raamatupidamiskulud, kuid tegelikkuses valla eelarvele otsest kulumõju ei ole. 

Pearaamatupidaja vastusest selgus, et nad ei näe vajadust täiendava töökoha loomiseks ja seega 

eeldame, et olemasolev personal katab selle tööülesande täitmise. Arvete koostamise töömahu 
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kohta kogusime infot sarnastel tingimustel raamatupidamise töömahu suurenemisega Viru-

Nigula vallas. Oleme välja selgitanud, et sisuliselt tuleb kahe töötava programmi vahel 

aktiveerida liides ja vajalikud andmed jooksevad vallavalitsuse raamatupidamise programmi. On 

arutletud ka programmi üle, mis oleks abiks lasteaia köögis laopidamise ja menüüde osas, 

selekteeriks välja olemasolevad ja vajaminevad toitained. (Selline programm oli Sipsikus töös 

oma köögi ajal) 

 

Kokkuvõtvalt  “ Oma köögi” projekti elluviimisel on järgmised: 

PLUSSID MIINUSED 

Sobiva inventariga nõuetele vastav köök, mis 

kunagi on ehitatud arvestades lasteaedade  

tervisekaitse nõudeid (köögile eraldi 

sissekäik, oma kaubahoov ja värav, puhke- ja 

pesuruumid  kokkadele,  (lasteaia köögis 

valmistati toitu kuni 31. augustini 2022) 

Viimased investeeringud köögile tehtud ca 

10 aastat tagasil (vajalik inventar/nõud 

olemas, aga vajavad kaasajastamist) 

Olemasolev tegevusluba, enesekontrolliplaan 

(vajab täiendamist ja kaasajastamist, vastavalt 

olude muutumisele) 

Logistikakulud Huljale - lasteaia kanda 

www.nutridata.ee kasutamise võimalus Kitsaskohaks on köögi suurus ja 

vananenud sisustus ja köögiinventar 

(laoruumid väikesed, pliidid, külmkapid 

vanad), pikas perspektiivis vajab köök 

põhjalikumat renoveerimist 

Personali pikaajaline lasteaia menüüde 

koostamise ja tervisliku, mitmekülgse menüü 

jälgimise kogemus (st tugi alustavale köögi 

meeskonnale on olemas ja koostöö köögi ja 

muu personali vahel saab olema 

professionaalne ning pädev) 

Personali (juhtkonna) lisakohustused 

seoses köögi avamisega, 

 

 

 

Tervislikuma menüü tarbeks koolikava 

esitamise võimalus koolipiima ja puu-ja 

köögivilja toetuse saamiseks 

Lasteaia personali (töötasufondi 

suurenemine) 

Stabiilne teenuse osutamine (ei sõltu 

ärisektorist ja tema võimekusest personali 

hoida ja teenust pakkuda) 

Eelarve kulude suurenemine oma majas 

toiduvalmistamisega (hügieeni ja muudele 

nõuetele vastamine, nt prügivedu, 

ventilatsioonipuhastus jne) 

Koostöö ja paindlikkus, et vajadusel 

muudatusi ja uusi ideid ellu viia 

Asjaajamine ja seadusega kooskõla seoses 

tarnelepingutega 

Oma köögi puhul on prioriteediks toidu 

kvaliteet, mitte käive või kasum. 

Asjaajamise mahu kasv omavalitsuses, 

raamatupidamises ( tooraine arved, arved 

lapsevanematele) 

Lasteaia meeskonna valmisolek väljakutse 

vastu võtta 
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LISAD 

1. Inventari vajadus 

2. Võimalike tarnijate loetelu 

3. Näidismenüü 

4. Toidupäeva hinna kujunemine protsentides 
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LISA 1 

 

Inventari vajadus 

 

Köögiinventari vajadus 2023   

Riiulid 1000,00 

Valamuvann 1000,00 

Käsidušš 300,00 

Külmkapp 1200,00 

Termosnõud 500,00 

Juurviljatükeldaja 1000,00 

  5000,00 

Tulevikus vajalik inventar   

Praepann Metos 3528,00 

Külmakapp+riiulid 2460,00 + 470,40 

 6458,40 
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LISA 2 

 

 

Võimalike tarnijate loetelu 

  

1. Fruit Xpress  - värske tooraine / kuivained 

 

2. Grossi toidukaubad – kuivaineid 

 

3. Vici Baltic -külmutatud kala, juurviljad jms 

 

4. MAAG - kõike v.a kuivained ja maitseained - kana Rannamõisa, liha Rannarootsi, Farmi, 

Tere, külmutatud tooted 
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LISA 3 

 

Kadrina Lasteaed Sipsik näidismenüü 

 ESMASPÄEV 2.15 eur 

Hommik  Kaerahelbepuder kõrvitsa-, kaerakliide- ja päevalilleseemnetega, 

marjapüree, piim P  200/5/20/200 

Vahepala Õun 75 P 

Lõuna Köögivilja-kanasupp punaste läätsedega, leivakreem toorjuustu- ja maasika           

toormoosiga,  rukkileib seemnetega/sepik  250/150/20/37 

Oode  Riisisalat makraga, porgand, palaleib, marjatee  150/75/30/200 

Energiasisaldus 1350 kcal/36 rasvad/44 valgud/209 süsivesikud   

 TEISIPÄEV 2.29 eur 

Hommik  Rukkihelbe-piimasupp, seemnesepik liha-küüslauguvõidega,värske kurgi 

viilud P 200/40/40 

Vahepala Apelsin 75   

Lõuna Valge kala koorekastmes, keedetud kartul ja porgand, kapsa-paprikasalat, 

must leib/sepik, maitsevesi, mandlite- ja kuivatatud jõhvikatega kaerahelbe 

pätsike   130/120/30/50/35/200/1tk 

Oode  Kohupiimapannkoogid marjapüreega, piim P, koorikleib maitsevõi ja 

kirsstomatiga 100/30/200/50 

Energiasisaldus 1375 kcal/63  rasvad/71,6  valgud/131  süsivesikud 

 KOLMAPÄEV 2.33 eur 

Hommik  Neljaviljapuder kõrvitsaseemnetega, vaarikamoos, piim P, melonilõik 

200/5/20/200/1tk 

Vahepala Paprika 50 P 

Lõuna Laste seljanka kartuliga, hapukoor, rukkileib/sepik, tarretis jogurti-puuvilja-      

täisteraküpsisega  250/10/35/130 

Oode  Värviline köögiviljaraguu kalkunilihaga, odrakarask, kodune õunamahl 

 200/35/200 

Energiasisaldus 1209 kcal/47,7  rasvad/45  valgud/155 süsivesikud 
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 NELJAPÄEV 2.30 eur 

Hommik  Piimasupp riisiga, täisterasepik munavõi ja maitserohelisega 200/40 

Vahepala Lillkapsas  50 P 

Lõuna Sealihahautis porgandi ja paprikaga, sõmer tatrapuder, peedisalat 

hiinakapsaga rukkileib/sepik, kohupiimamaius puuviljade ja riivleivaga, 

piim P 120/100/50/35/120/5/175 

Oode  Rukki-kaerajahust  lahtine pirukas singi, suvikõrvitsa, tomati- ja juustuga, 

mahlajook   100/200 

Energiasisaldus 1239 kcal/48 rasvad/55 valgud/146,8 süsivesikud 

 REEDE 2.28 eur 

Hommik   Maisimannapuder  mango püreega, piim P, rosinad 200/20/200/10 

Vahepala Pirn  75 P   

Lõuna Värskekapsasupp valgete ubade- ja riisinuudlitega, koorekaramelli puding 

õuna-pohla keedisega, rukkileib/sepik rohelise võiga 250/200/20/35/5 

Oode  Lihavaba kartulisalat rohke köögiviljaga, taimne tee, sepikukrutoonid, 

banaan  150/200/20/80 

Energiasisaldus 1120 kcal/37,8 rasvad/31,8 valgud/170,6 süsivesikud 

Nädala keskm 1250 kcal/46,5 rasvad/41,3 valgud/162,5 süsivesikud  

 Keskmine päeva hind 2.27 eur 

  

 P- Pria koolipiim, puu-ja köögivili 
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LISA 4 

 

Toidupäeva hinna kujunemine protsentides. 

 

 

Lapsevanema osalus (lapse toidupäeva maksumus) 3,42 – kaetakse järgnevad kulud 

 



Projekt
„OMA KÖÖK“

Kadrina lasteaed Sipsik



Mis on 
oma köök ja 
mis on selle 

eelised?

STABIILSUS PAINDLIKKUS



STABIILSUS

▪ Turvalisus, et toitlustamine toimiks

▪ Ei sõltu hangetest, tänastes oludes raske leida õiglast 

pakkumist. 

▪ Köögis meie oma asutuse meeskond, üks väärtusruum 

ja arusaam



PAINDLIKKUS

▪ Õppetegevuste seos lasteaia menüüga, toitlustamine 

osa lapse kasvukeskkonnast

▪ Paindlikus, teisiti toitujate erimenüüdeks

▪ Võimalus paindlikult läheneda ja muuta menüüd

▪ Munitsipaal lasteaed lepingu partnerina on 

usaldusväärne ja aitab saada paremaid tingimusi 

tooraine tarnetel



Eelarve 2023

Kulu nimetus Kuu Aasta Tulu nimetus Kuu Aasta

Lapsevanema osalus 

(toidupäeva maksumus 3,42)

10985,04 131820,48

millega kaetakse järgmised kulud

Tooraine 7387,60 88651,20 Tooraine 7387,60 88651,20

Personali töötasud-2 kokka 3210,00 38520,00 Personali töötasud-2 kokka 3210,00 38520,00

Vesi, elekter 400,00 4800,00 Vesi, elekter 400,00 4800,00

Personali kulu - toidu 

vedamine

731,00 8772,00

Logistika (kütte komp) 335,00 4020,00

Arvete koostamine 270,00 3240,00

Ühekordne kulu 2023

Inventar 5000,00

Köögi remont 5000,00

Dokumentatsiooni 

kaasajastamine, menüüde 

nõustamine

350,00

Kulud kokku 12333,60 158353,20 Tulud kokku 10985,04 131820,48



Näidis-

menüü
ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE

Hommik 

Kaerahelbepuder kõrvitsa-

, kaerakliide- ja päevalille-

seemnetega, marjapüree, 

piim P

200/5/20/200

Rukkihelbe-piimasupp, 

seemnesepik liha-

küüslauguvõidega,värske

kurgi viilud P   200/40/40

Neljaviljapuder

kõrvitsaseemnetega, 

vaarikamoos, piim P, 

melonilõik

200/5/20/200/1tk

Piimasupp riisiga, 

täisterasepik munavõi ja 

maitserohelisega

200/40

Maisimannapuder mango 

püreega, piim P, rosinad

200/20/200/10

Vahepala Õun 75 P Apelsin 75 Paprika 50 P Lillkapsas 50 P Pirn  75 P

Lõuna

Köögivilja-kanasupp

punaste läätsedega, 

leivakreem toorjuustu- ja 

maasika toormoosiga,  

rukkileib

seemnetega/sepik

250/150/20/37

Valge kala koorekastmes, 

keedetud kartul ja 

porgand, kapsa-

paprikasalat, must 

leib/sepik, maitsevesi, 

mandlite- ja kuivatatud

jõhvikatega kaerahelbe

pätsike

130/120/30/50/35/200/1tk

Laste seljanka kartuliga, 

hapukoor, rukkileib/sepik, 

tarretis jogurti-puuvilja-

täisteraküpsisega

250/10/35/130

Sealihahahutis porgandi ja 

paparikaga, sõmer

tatrapuder, peedisalat

hiinakapsaga

rukkileib/sepik, 

kohupiimamaius

puuviljade ja riivleivaga, 

piim P                                         

120/100/50/35/120/5/175

Värskekapsasupp valgete

ubade- ja riisinuudlitega, 

koorekaramellipuding

õuna-pohla

keedisega, rukkileib/sepik

rohelise võiga

250/200/20/35/5

Oode 

Riisisalat makraga, 

porgand, palaleib, 

marjatee                                                     

150/75/30/200

Kohupiimapannkoogid

marjapüreega, piim P, 

koorikleib maitsevõi ja 

kirsstomatiga

100/30/200/50

Värviline köögiviljaraguu

kalkunilihaga, odrakarask, 

kodune õunamahl

200/35/200

Rukki-kaerajahust lahtine 

pirukas singi, suvikõrvitsa, 

tomati- ja juustuga, 

mahlajook

100/200

Lihavaba kartulisalat rohke

köögiviljaga, taimne tee, 

sepikukrutoonid, banaan

150/200/20/80

Energia-

sisaldus

1350 kcal

36 rasvad

44 valgud

209 süsivesikud

2.15 eurot PÄEV

1375 kcal 

63 rasvad

71,6 valgud

131 süsivesikud

2.29 eurot PÄEV

1209 kcal

47,7 rasvad

45 valgud

155 süsivesikud

2.33 eurot PÄEV

1239 kcal 

48 rasvad

55 valgud

146,8 süsivesikud

2.30 eurot PÄEV

1120 kcal

37,8 rasvad

31,8 valgud

170,6 süsivesikud

2.28 eurot PÄEV

Nädala keskmine
1250 kcal

46,5 rasvad

41,3 valgud

162,5 süsivesikud
Keskmine 2.27 eur



Lapsevanema osalus 
(lapse päeva toiduraha)

3,42–
kaetakse järgnevad 

kulud
Tooraine - 2.30 

67%

Personalikulud - 1.0 

29%

Vesi ja elekter - 0.12

4%



Köök on kodu süda, köök on ka lasteaia 
süda.

▪ Kristina Mägi – Kohila lasteaia direktor

Mida väiksem köök, seda maitsvam söök!

▪ Reelika Õigemeel – toitumisspetsialist
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