
Võru Järve Kooli direktori 26.08.2021 käskkirja nr 20.2-1/57 

“Võru Järve Kooli Üldtööplaani 2021/2022 kehtestamine”    

Lisa 13 

 

VÕRU JÄRVE KOOLI õppetööst vaba aja tegevuste plaan – 

lapsehoiuteenuse ja õpilaste järelevalve planeerimine 2021/2022 õa 

 
Võru Järve Koolis on planeeritud osutada lapsehoiuteenust viiel tööpäeval nädalas õppetööst 

vabal ajal. Põhiliselt vanemate tööajal 7.15-17.15 või eelneval kokkuleppel vastavalt 

võimalustele (nädalavahetustel, pühade ajal, pärast koolitunde, koolivaheaegadel, õhtuti või 

ööpäevaringselt, samuti suvisel koolivaheajal jne). 

 

Laste kasutada on arendavad mängud, raamatud, erinevad vahendid liikumisaktiivsuse 

arendamiseks, rütmipillid, taju arengut stimuleerivad muusikavahendid, IT vahendid(iPadid, 

interaktiivne laud), kommunikatsiooni toetavad vahendid (BoardMarker programmid, 

suhtlusraamatud, suhtlustahvlid, kommunikaator jne). Lisaks on võimalik kasutada 

loovteraapia vahendeid ja arendavaid mänguasju vaba aja sisustamiseks. Olemas on 

pesemisraam invatualetis, puhketoad, pehmendusega puhkenurk jm. 

 

VJK töötajad on läbinud esmaabikoolituse ning töötanud pikaajaliselt raske ja sügava 

puudega erivajadusega lastega ning registreeritud majandusregistris lapsehoidjatena. Kõik 

lapsehoidjad läbivad kovisiooni 2 x aastas. 

 

Hoius oleva lapse päevaplaan 

 

07.15 Saabumine VJK-sse hommikusuhtlus, 

vajadusel hügieenitoimingud. 

09.00 Teejoomine, küpsised jne. 

10.00 Mängulised tegevused ruumis ja õuealal. 

12.30 Lõuna. Hügieenitoimingud, puhkeaeg. 

14.00 Mängulised tegevused ruumis ja õuealal. 

16.00-17.15 Teenuselt lahkumine, vajadusel teejoomine, 

küpsised jne. 

 

Võru Järve Koolis  toimivad teenused on järgmised: 

 järelevalve õppetöövälisel ajal: vanemate hoolduskoormuse vähendamiseks ja 

töölkäimise soodustamiseks alates kooli asutamisest 1996; 

 ööpäevaringne järelevalve vastavalt vajadusele - aastast 2003; 

 õpilaste järelevalve koolivaheaegadel; 

 lapsehoiuteenus ja hoiukoduteenus aastast 2014; 

 lapsehoiuteenus jaanuarist 2018 koostöös varajase Kaasamise Keskus OÜ-ga; 

 lapsehoiuteenus jaanuarist 2021 koostöös omavalitsustega. 

Võru Järve Koolis korraldab meditsiinilist kontrolli kooliarst ja õde, vajadusel tehakse 

koostööd omavalitsuse perearstidega ja erandolukordadel kiirabi (asub linna piires). 

 

Teenuse mahtusid on võimalik paindlikult suurendada vastavalt kvalifitseeritud tööjõu 

leidmisele. Võru Järve Koolis on õigus pakkuda lapsehoiuteenust korraga kuni 15 lapsele. 

Teenuse korraldamine lähtub pere vajadustest. 

Teenuse osutamist korraldatakse õppetöövälisel ajal, koolivaheaegadel või kokkuleppel 

nädalavahetustel. Vajadusel osutatakse teenust lapse kodus Võru linna piirides kokkuleppel. 
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Koostöös omavalitsuse lastekaitsetöötajatega koostatakse omavalitsuse poolt lapse vajadusi 

analüüsiv juhtumiplaan, mis on aluseks lapsehoiuteenusele suunamisel. Selleks saadan 

omavalitsus koolile otsuse. 

Kogu lapsehoiuteenust puudutav dokumentatsioon asub kontoris. 

 


