Võru Järve Kooli direktori 30.12.2020 käskkirja nr 20.2-1/114
„Lapsehoiuteenuse osutamise kord Võru Järve Koolis kehtestamine“

Lapsehoiuteenuse osutamise kord Võru Järve Koolis.
Võru Järve Koolis osutatakse lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele alates 3
eluaastast kuni laps saab 18-aastaseks.
Lapsehoiuteenuse eesmärgiks on võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega,
et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega (nt töö otsimine, koolitustel osalemine,
puhkamine, tegelemine teiste peres olevate lastega jms).
Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille
osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja, so
Võru Järve Kool.
Lapse hooldamine tähendab lapse söötmist, pesemist või mähkmete vahetamist.
Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Lapse arendamise all mõeldakse
eelkõige lapsega tegelemist – temaga rääkimist, lugemist, mängimist. Lapsehoidja järgib
lapsevanema ja ka erialaspetsialistide poolt antud juhiseid ning nõuandeid lapse
igapäevategevuste kohta.

Lapsehoiuteenuse osutamine koolieelsetele lastele
Lapsehoiuteenuse vajadust raske või sügava puudega koolieelsele lapsele otsustatakse
koostöös lapsevanema, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga/lastekaitsetöötajaga ning
teenuse osutajaga, so Võru Järve Kooliga.
Sotsiaalhoolekande seaduses lapsehoiuteenusele kehtestatud nõuded ei võimalda
lapsehoiuteenuse osutajal anda lapsele alusharidust.
Koolieelse lapse lapsehoiuteenusel viibimise ajal oleva päevakava koostatakse lapse
vajadustest lähtuvalt.

Lapsehoiuteenuse osutamine kooliealistele lastele õppetöövälisel ajal
koolivaheajal
Lapsehoiuteenuse osutamise aeg esmaspäevast reedeni igapäevaselt vahemikus 7.45 – 17.15.
Laste kasutada on arendavad mängud, raamatud, erinevad vahendid liikumisaktiivsuse
arendamiseks, rütmipillid, taju arengut stimuleerivad muusikavahendid, IT vahendid,
kommunikatsiooni toetavad vahendid (BoardMarker programmid, suhtlusraamatud,
suhtlustahvlid, kommunikaator jne). Lisaks on võimalik kasutada loovteraapia vahendeid ja
arendavaid mänguasju vaba aja sisustamiseks. Olemas on 1 tõstukiga voodi, aspiraator,
mähkimislaud invatualetis, puhketoad, füüsilise puudega laste tõstmiseks seljatoed.
VJK töötajad on läbinud esmaabikoolituse ning töötanud pikaajaliselt raske ja sügava
puudega erivajadusega lastega.
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Hoius oleva lapse päevaplaan
07.45

Saabumine VJK-sse hommikusuhtlus,
vajadusel hügieenitoimingud.

09.00

Teejoomine, küpsised jne.

10.00

Mängulised tegevused ruumis ja õuealal.
Vajadusel rehabilitatsiooniteenused.

11.30

Lõuna. Hügieenitoimingud, puhkeaeg.

13.00

Mängulised tegevused ruumis ja õuealal.
Vajadusel rehabilitatsiooniteenused.

16.00-17.15

Teenuselt lahkumine, vajadusel teejoomine,
küpsised jne.

Lapsehoiuteenuse päevaplaan õppetöövälisel ajal õppeperioodil
Õpilaste järelevalve/lapsehoiuteenuse päevakava õppeperioodil:
Hommikul 7.30 kuni 8.00
Pärast õppetööd kuni 17.30 või kokkuleppel hilisõhtuni, vajadusel ööbimisega.
Kasutusel olevad ruumid klass nr 19, 3, 5, 7, 10
15.00 puhkeaeg vabas õhus, õpetaja abid/lapsehoidjad saadavad õpilased õue.
Õpilaste järelevalve eest vastutavad järelevalve kasvatajad ja/või lapsehoidjad, kes töötavad
direktori poolt kinnitatud päevaplaani alusel.
Enne ja pärast õppetööd (õppetööst vabal ajal) viiakse õpilastega läbi õppekava toetavaid
õppetööväliseid tegevusi: mängimine kooli õuealal või siseruumis, televiisori vaatamine,
raamatukogu kasutamine jne ja/või osaleda rehabilitatsiooniteenusel, lapsehoiuteenusel. Kui
tunnid lõpevad varem, on iga klassi õpilased koos õpetaja abiga ja/või õpetajaga,
lapsehoidjaga omas klassis.

