Kinnitatud direktori 27.05.2021 käskkirjaga nr 1-1/7Ü
„Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses 2021. a."
Tervise Arengu Instituudi poolt välja töötatud juhendmaterjali (2010) „Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine
koolieelses lasteasutuses“ alusel koostatakse iga aasta Jõgeva Lasteaias Rohutirts riskianalüüs.
Riskianalüüsi läbiviijateks on tervisenõukogu: Pille Kibal, Merle Tolmusk, Evelin Pajuste, Sirje Lilleorg, Tiia Veski, Elle Kase
ja tervishoiutöötaja Tiina Vanemb.
Riskitaseme määramisel kasutati Briti Standardi 8800 põhjal koostatud tabelit, mille põhjal eelnimetatud riskiallikad grupeeriti
III ohurühma. Tegemist on keskmise riskiga, kus väljatöötatud meetmed ning abinõud tuleb rakendada ellu kolme kuni viie
kuu jooksul pärast hindamist.
Siiski on riske, mis vajavad pidevat järelevalvet. Näiteks maa-ala kontroll: kas leidub klaasikilde, kasutatud süstlaid vm
ohtlikku. Tihedamat rutiinset kontrolli vajavad ka mänguväljakute vahendid ning väikelaste mänguasjad.

Lisa 1. Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid. 2021.a. Läbiviijad tervisenõukogu: Pille Kibal, Merle
Tolmusk, Evelin Pajuste, Sirje Lilleorg, Tiia Veski, Elle Kase ja tervishoiutöötaja Tiina Vanemb
Juhendmaterjali „Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses“ lisa 1. Väljaandja: Tervise Arengu Instituut, 2010.
Koostaja: Liana Varava.
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Lasteas
utuse
maa-ala

1.

Läheduses puudub veekogu, tiik või kraav

X

2.

Lasteasutus ei külgne suure liiklustihedusega tänava ja/või
(maanteega

X

3.

On olemas parkimisplats autodele, et laste kohaletoomine ja
kojuviimine oleks turvaline

X

4.

On paigaldatud liiklusmärk „Lapsed teel” ja tänaval on
markeeritud ülekäigukoht

X

5.

On paigaldatud liiklusepiirangu märgid ja/või nn lamav
politseinik

X

6.

Läheduses puudub mürarikas, ohtlikke aineid ja kemikaale
töötlev ettevõte või mõni muu elu ning tervist ohustav
saasteallikas

X

7.

Liiklus lasteasutuse ümber on turvaline

X

8.

Maa-ala on piiratud tugeva piirdeaiaga või piisavalt tiheda
hekiga

X

9.

Piirdeaed on vähemalt 1 m kõrge ja ei paku võimalusi
ronimiseks

X

10.

Suure liiklustihedusega tänavaga külgnev piirdeaed on
vähemalt 1,4 m kõrge

X

11.

Piirdeaial puuduvad augud ja vahed, kust laps saaks läbi
pugeda

X

12.

Aia ja maapinna vaheline ruum ei ületa 10 cm

X

Tänavale on ehitatud
künnis.

Meil ei ole suure
liiklustihedusega tänavat

Aia alt ronimise
võimalus puudub

13.

Laste õuesoleku ajal on aiaväravad suletud

X

X

14.

Väravad on varustatud sulgur- või lukumehhanismiga, mida
laps ei saa avada

X

X

15.

Soovimatute isikute (nt joobes, agressiivsed või asotsiaalse
eluviisiga isikud) juurdepääs lasteasutuse maa-alale on
takistatud

16.

Maa-ala kasutamine lemmikloomade jalutamiskohana on
välistatud

X

17.

Jäätmete käitlemise koht asub ning jäätmete äravedu
toimub mänguväljakust ohutus kauguses

X

18.

Maa-ala teed on aukudeta

X

19.

Maa-ala on korrastatud ja muru niidetud

X

20.

Jäised teed on liivatatud

X

21.

Lume ja jääpurikate räästalt kukkumine on välistatud

X

22.

Haljastuses on kasutatud ainult ohutuid ja mittemürgiseid
taimi

X

23.

On olemas välisvalgustus

X

24.

Maa-ala korrashoiuks kasutatavad tööriistad, seadmed ja

X

Löögi- ja
muljumisohud
Löögi- ja
muljumisohud
Rünnaku ja
tervisekahjustuste oht
lastele ja
personalile.

III

III

Majandusõuel olev värav
on(sõidukitele) hommikul
kaubaveo tõttu avatud.
Laste õues viibimise ajal
on värav suletud riiviga
Väravad on laste
õuesviibimise ajal suletud
riiviga
Valvatakse pidevalt

I

Toimub majandusõuel.

Maa-ala korrashoiuks

masinad, nagu muruniiduk, hekikäärid, labidas, asuvad
lastele kättesaamatus kohas

X

25.

Laste juurdepääs välibasseinile, vihmavee kogumise nõule
ja muudele veeanumatele või veekogudele on ilma
järelevalveta välistatud

_

26.

Puuriidad, ehitusvahendid jm maa-alale ladustatud
materjalid on ladustatud turvaliselt

X

27.

Mängu- ja spordivahendid vastavad laste eale ja kasvule
ning on turvalised

X

28.

Mänguväljaku atraktsioonide vahekaugus on vähemalt 1,5–
2m

X

29.

Mänguväljaku vahendite (ronimisvahendid, kiiged,
liumäed, ronilad jm) alune pind on kaetud 40 cm paksuse
liivakihiga või muu lööki summutava materjaliga
(puidulaastud, turvamatid, tartaankate jm)

X

Liumägede redelid on varustatud käsipuudega

X

Mänguväljaku vahendid (nt karussellid, batuudid jm) on
turvaliste piiretega

X

30.

31.
32.

Redelite pulgad ja astmed on võrdsete vahedega,
mittelibedad ja kindlalt fikseeritud (ei pöörle)

X

kasutatavad tööriistad
asuvad lukustatult
tööriistaruumis.
Lasteasutuse maa-alal
puuduvad välibasseinid,
vihmavee kogumise
nõud ja muud
veeanumad ning
veekogud.
Ladustatud materjalid
asuvad eraldatud
majandusõue alal.

Mänguväljaku vahendite
alune pind on kaetud
liivakihi ja
puidulaastudega.
Turvamatid olemas.
Uued sertifikaatidele
vastavad liumäed
paigaldati 2016 aasta
suvel. Lapsi jälgitakse
pidevalt
Jälgitakse pidevalt
Redelite astmed (pulgad
puuduvad) on
puitmaterjalist, mis
oluliselt vähendab
libisemisohtu

33.

Mänguväljaku vahendite puitosad on terved ja pindudeta

X

34.

Kiikede ülesriputamiseks kasutatavad ketid on
galvaniseeritud ja lühikeste lülidega

X

Ketiavade maksimaalava on 8,6 mm igas suunas, v.a
ühenduskohtades, kus see on üle 12 mm või alla 8,6 mm

X

Spordi- ja mänguvahendid on ehitatud nii, et vahenditel ei
ole võimalikke ohuallikaid, sh pilusid või V-kujulisi avasid,
esiletungivaid osi ja võlle ning pöörlevaid osi, millesse
riietuse osad võiksid takerduda

X

37.

Mänguväljakul kasutatakse selliseid vahendeid (tunnelid,
mängumajad jm), kuhu vajaduse korral on lapse
abistamiseks tagatud täiskasvanute juurdepääs

X

38.

Liumäed, rippkiiged, rõngad, trapetsid, köied jt
samalaadsed risttala külge kinnitatavad mänguasjad on
turvalised (kontrollida pinguteid, kinnitusi, ankruid jne)

X

39.

Mänguvahendite paigutus tagab õuealal vaba ja ohutu
liikumise

X

40.

Mänguväljaku vahendid on ehitatud nii, et nende pea või
jalad ees läbimisel ei teki üheski avas pea ega kaela
takerdumisohtu

X

Liiva vahetatakse liivakastis regulaarselt

X

35.

36.

41.
42.

X

Uued sertifikaatidele
vastavad kiiged koos
++ kettide ja kiigepostideg
paigaldati
2016 aasta suvel

Liiva vahetatakse
liivakastis iga 3 aasta
tagant ja vastavalt
vajadusele.

Liivakastid kaetakse pärast mängimist sobiva kattega

Sisekesk
kond

Liivakastidel katted
olemas.

43.

Alla 3 a vanuste laste trepid ja kaldteed on varustatud
käsipuudega alates esimesest astmest

X

44.

Kanalisatsiooniluugid on suletud

X

45.

Majaga külgnev tuletõrjeredel on varustatud kaitsepiirdega
ning ei võimalda lastel sellele ronida

46.

Regulaarselt tehakse mänguväljaku vahendite visuaalset
tavaülevaatust, töökindlusülevaatust ja korralist
põhiülevaatust

X

47.

Siseviimistluses kasutatavad materjalid on ohutud,
nõuetekohased ja vastavad tootja poolt ettenähtud
kasutusotstarbele

X

48.

Põrand on ohtlike kallakuteta ja mittelibe

X

49.

Ruumide põrandakattematerjalid on ohutud

50.

Vaibad on mittelibisevad

51.

Alla 3-aastastele lastele on paigutatud trepile juurdepääsu
takistav kaitse või tagatud laste järelevalve

Majaga külgnevad
tuletõrjeredelid on
varustatud lukustatud
piirdeaedadega.

X

Õpetajad püüavad ise ka
regulaarselt jälgida
mänguväljakute korrashoi
vajadusel teavitavad kohe
juhtkonda.

Rühmaruumide
põrandakattematerjaliks
on PVC.

X

X
X

Kummumis
-, löögi- ja
muljumisoht.

III

Alates 2021 aastast on
kõik vaibad uued ja
libisemiskindlatel alustel.
Tagatud järelevalve.

51.

Trepid on varustatud käsipuudega, mis on paigaldatud nii
lastele kui ka täiskasvanutele sobivale kõrgusele

X

52.

Trepiastmed on mittelibedad

X

53.

Libedate trepiastmete servadele on kleebitud
libisemisvastased ribad

X

54.

Välisuks sulgub turvaliselt või on varustatud
sulgurmehhanismiga, mis ei lase uksel järsult sulguda

X

55.

Välisuks on varustatud lukustusmehhanismiga, mida laps ei
saa ise avada

X

2019 a, lisatud teisele poo
käsipuud

Trepiastmed on
disainitud libisemise
kindlatena.

X

Välisuksest
väljaminem
ise
võimalus

I

Päevasel ajal on
välisuksed lukust lahti

56.

Lükanduksed on varustatud kaitsega, mis takistab ukse
juhtteelt välja libisemist

X

57.

Aknad on lastele ohutud

X

Tegemist on
plastikakendega.

58.

Tuulutusakendel on turvaketid, fiksaatorid vm
mehhanismid, mis lukustavad akna avatud olekus
(tuulutusasendis 8–10 cm)

X

Siseõhu vahetuse tagab
ventilatsioonisüsteem.

59.

Ruumides on aknakatete nöörid lastele kättesaamatus kohas

60.

Ruumide uksed on klaasideta või purunemiskindlast
klaasist

X
X

Lämbumis
oht

III

Nöörid on sõlmitud
vältimaks ohtu
Osade rühmade
vaheuksed on klaasidega.
(turvaklaasist).
Sellegipoolest vajavad
lapsed pidevat
järelevalvet, teavitustööd.

61.

Klaasuksed, ukseklaasid ja põrandani ulatuvad klaasaknad
on ohutud (turvaklaasiga)

X

Ukseklaasid lapse
kõrgusele ei ulatu

62.

Klaasuksed, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad
klaasaknad on lapse kõrguselt varustatud kaitsega või lapse
silmade kõrguselt nähtavalt märgistatud

X

Paljudes klaasustega
rühmades on uksed ära
kaunistatud nt laste
töödega.

63.

Peeglid on kinnitatud seintele nii ülemisest kui ka alumisest
servast

X

Peeglitel on märgistused
peal

64.

Riiulid ja kapid on kinnitatud või on nende
ümberkukkumine välistatud

X

65.

Kappide kergesti avanevad uksed ja sahtlid on varustatud
lukkudega, et väikelaps neist haarates kuklale ei kukuks

66.

Sisustuse paigutus ruumis tagab vaba ja ohutu liikumise

X

Etteulatuvad teravad nurgad on varustatud ümaraservaliste
turvaliistudega

X

X

67.

68.

Mööbliesemete nurgad on mitteteravad või muudetud
ohutuks

X
X

69.

Saalis, võimlas või rühmaruumis asuvate ronimisvahendite
all on võimlemismatid

X

70.

Basseini ümbritsev käiguraja pind on ohutu

_

Kukkumisja muljumis
trauma oht

II

Kukkumisja muljumis
trauma oht

II

Mööbel paigutatakse nii,
et ei tekiks terava
servalisi nurki ja
kasutatakse alates 2021 a
sügisest nurgakaitseid

Mööbel on paigutatud nii,
et ei tekiks terava
servalisi nurki
Võimlemismatid
tõstetakse ronimisredelil
harjutusi tehes redelite
alla.
Jõgeva Lasteaias
Rohutirts bassein
puudub.

71.

Võimla aknad ja lambid on varustatud kaitsevõrega

_

Jõgeva Lasteaias
Rohutirts puudub võimla.

72.

Juurdepääs ahjule ja/või puupliidile on tõkestatud.
Ahiküttega ruumides, kus viibivad lapsed, on ahju, kamina
ja/või puupliidi ümber kaitsevõre

_

Tegemist ei ole
ahiküttega
lasteasutusega.

73.

Ahiküttega lasteasutuses (ühe- või kaherühmaline asutus)
asub küttekolde suu väljaspool rühmaruumi

_

74.

Rühmaruumi kööginurgas on elektripliidi ülemises osas
kaitseriba, praeahju lukustus ja võimalus lülitada plaat
pealülitist välja

_

X

75.

Teravad köögiriistad (noad, kahvlid, käärid jm) on lastele
kättesaamatus kohas

76.

77.
78.

Tehnilised vahendid (kohvimasin, keedukann jm
elektriseadmed) on lastele kättesaamatus kohas
X

Puhastusained (v.a kätepesuseep), puhastusvahendid jt
kemikaalid asuvad lukustatavas kapis, puhastusruumis või
muus lastele kättesaamatus kohas

X

Ravimeid ja olmekeemiat hoitakse originaalpakendites

X

Rühmaruumi
kööginurgas puuduvad
elektripliit ning praeahi.
Teravad köögiriistad
paiknevad lastele
kättesaamatus kohas,
kõrgel asetsevates
köögikappides.

Tehnilised vahendid
(keedukann) hoitakse
lastele kõrgel asetsevas
köögikapis.
Kasutamisjärgselt
tõstetakse koheselt tagasi.
Puhastusained ja
puhastusvahendid
asuvad rühma
tualettruumi lukustatavas
kapis (kõrgel riiulil).
Ravimeid
rühmaruumides ei hoita.
Olmekeemia on
nõuetekohaselt
märgistatud.

79.

Olemas on esmaabivahendid, nt elektrooniline kraadiklaas,
haavapuhastusvahendid, sidemed, plaastrid, kummikindad,
rõhkside, külmakott

80.

Pesemiseks sobiv veetemperatuur on tagatud tehniliste
vahendite või järelevalvega

81.

WC- ja vannitoaukse lukku on võimalik avada ka
väljastpoolt

82.

Pesuruumi põrand on mittelibisevast materjalist

83.

X

X

Esmaabivahendid asuvad
rühmades kindlalt märgist
kappides
Pesemiseks sobiv
temperatuur on
reguleeritud. Pesuruumis
lastele kätepesuks 30 °C
ning kööginurgas 60 °C.

X

X

Pesuruumi põrand on
plaaditud (libisemiskindla
materjalist).

Lastele on võimaldatud eakohane ja turvaline magamiskoht

X

Nari- ja sahtelvoodid.

84.

Rippuvad toataimed on paigutatud nii, et lastel ei ole
võimalik neid aluselt või riiulilt endale peale tõmmata

X

85.

Suured lillepotid jm rasked esemed asuvad põrandal või
kindlal alusel

X

86.

Toataimed on mittemürgised ja ohutud

X

87.

Tehnilised vahendid ja nende elektrijuhtmed on terved ja
kontrollitud

X

Elektrijuhtmed on paigutatud turvaliselt ja ei takista ruumis
liikumist

X

88.

89.

Pistikupesad (ka pikendusjuhtmel) on kaetud lapsekindlate
kaitsetega või asuvad lastele kättesaamatul kõrgusel

X

Pistikupesad vastavad
ohutusnõuetele.

90.

Ruumidesse on paigaldatud suitsuandur või muu tulekahju
signalisatsioonisüsteem

X

91.

Tulekahjusignalisatsioon on kontrollitud ja hooldatud

X

Kontrollitakse kord
kvartalis.

92.

Köögis on olemas kustutustekk ja personal oskab seda
kasutada

X

Personal on läbinud
koolituse.

93.

Olemas on tulekustutid

X

94.

Tulekustutid asuvad kergesti kättesaadavas kohas

X

95.

Tulekustutid on kontrollitud ja hooldatud

X

Tulekustutite kontroll
teostatakse kord aastas.

96.

Personal oskab tulekustuteid kasutada

X

Läbinud vastava
koolituse.

97.

Tikud ja muud tulesüütamisvahendid on lastele
kättesaamatus kohas

X

98.

Tulekahju korral tegutsemise plaan on koostatud. Plaan
koosneb neljast juhisest ja skeemist

X

99.

Evakuatsiooniõppus korraldatakse vähemalt üks kord aastas

X

100.

Evakuatsiooniplaanis ettenähtud väljumisteed ja trepikojad
on vaba ligipääsuga

X

101.

Välisust on võimalik seestpoolt avada pöördnupust

X

102.

Telefoniside on tagatud

X

103.

Telefoni lähedal on tähtsad telefoninumbrid (hädaabi,
lapsevanemad jm)

104.

Personal on teadlik, kuidas käituda lapse kadumise korral

105.

Personal on läbinud esmaabikursused

X

106.

Personal oskab anda lastele esmaabi

X

Terves majas on kokkulep
kohas tähtsad telefoni
numbrid, mida teab rühma
personal
Lasteasutuses tegutseb
kriisimeeskond, kelle
ülesandeks on vastava
juhtumiga tegelemine.

X

X

Võõraste omavoliline pääs asutuse ruumidesse on välditud
107.
Mängu-,
õppe- ja
spordiva
hendid

108.
109.
110.
111.

X

Erivanuseliste laste mängu ajal on tagatud, et pisidetaile
sisaldavad mänguvahendid ei sattu väikelaste kätte
Mänguasjad on disaini, konstruktsiooni ja materjali poolest
ohutud
Kasutusel on ainult terved mängu-, õppe- ja spordivahendid
Tagatud on mängu-, õppe- ja spordivahendite regulaarne
kontroll, korrastamine, parandamine ja puhastamine

X

Rünnaku ja
tervisekahjustuste oht
lastele ja
personalile.

I

Juhtumid puuduvad.
Lasteaiatöötajate
tähelepanelik ning
valvas pilk.

X
X

Jälgitakse pidevalt

X

Jälgitakse pidevalt

X

Iga lasteaia rühmatöötaja
hoolitseb selle eest, et
kõik rühma

mänguvahendid ei
kujutaks lapse tervisele
ohtu. Spordivahendite
korrasoleku eest hoolitseb
liikumisõpetaja.
Tervisek
asvatus
ja käitumi
ne

Põhimissiooniks on
hoolitseda laste
turvalisuse eest

112.

Lasteasutuse tervisekasvatuse valdkondade hulka kuulub ka
ohutus ja turvalisus

X

113.

Lapsi õpetatakse erinevaid ohte tundma ja vältima

X

114.

Lapsi õpetatakse potentsiaalsete ohuteguritega õigesti
ümber käima ja ohtlikus olukorras käituma

X

115.

Lastele õpetatakse kelgutamise, suusatamise ja uisutamise
tehnikat ning nende tegevustega seotud ohtude vältimist

X

116.

Õppekavasse kuulub liiklusõpetus

X

117.

Õpetajad ja õpetajaabid teavad, kuidas liikuda koos lastega
ohutult väljaspool lasteaeda (nad on läbinud laste
rühmasaatja koolituse)

X

118.

Lapsed kannavad jalg- või tõukerattaga sõites kiivrit, mis
vastab lapse kasvule ja pea ümbermõõdule

X

Igal lapsel on kaasas
isiklik kiiver.

119.

Rulluiskudega sõites kannavad lapsed kiivrit, põlve-,
küünarnuki- ja randmekaitsmeid

_

Lasteaias Rohutirts
rulluiskudega ei sõideta.

120.

Personal kannab jalgrattaga sõites kiivrit

X

X

Kukkumis-,
löögi- ja
muljumis-

I

Liiklusseadus ei kohusta
kõikidel üle 16 aastastel
kandma kiivrit. Samas
meie lasteaia

ohud

121.

Lapsed kannavad pimeda ajal helkurit

territooriumi kasutamise
juhend näeb ette, et
kõik täiskasvanud,
viibides lasteaia
territooriumil,
lükkavad ratast käekõrval.

X

Liikluskasvatus

Helkurveste kannavad
õpetajad ning õpetajaabid.
Helkurvestide kandmine
lasteaialastele on ainult
tugevalt soovituslik. Vesti
olemas igas aiarühmas
väljaarvatud sõimes.

Väljaspool lasteasutuse maa-ala liikudes kannavad lapsed
ning õpetajad ja õpetajaabid helkurveste
122.

X

Lapsed kannavad libisemisekindla tallaga ja kindlalt jalas
püsivaid jalanõusid
123.

124.

X

Personal kannab pimeda ajal helkurit

X

126.

X

Õpetajad teevad koostööd lapsevanemaga tagamaks lastel

II

X

Kuumadel suvepäevadel kannavad lapsed õues kergeid
peakatteid
125.

Kukkumis-,
löögi- ja
muljumisohud

X

X

Kuumarabanduse
ja päikesepiste oht.

III

Kõikidel lastel ei ole
sobivaid jalanõusid.
Õpetajad peavad tegema
selgitustööd lapsevanemat
et lastel oleks
libisemiskindlad jalanõud

Lastele eeskujuks
On juhtumeid, kus osadel
lastel peakatted
puuduvad.
Vanematepoolne
tähelepanematus,
hooletus. Õpetajad
peavad tegema pidevat
selgitustööd
Lapsevanematele tehakse

tervisliku ja ohutu riietuse (nt üleriietel ei ole pikki nööre,
aasasid, takerduvat salli)

selgitustööd riietumise
osas, (nt.pikad sallid
asendada kaelussallidega)

Mürgised toataimed nt:
Diifenbahhia väga mürgine mahl põletab nahka;
Amasoonase alokaasia mahl on mürgine ja võib nahka ärritada;
Ebakrooton on väga mürgine;
Turd jatrofa mahl on söövitava toimega;
Nahka ärritavat mahla võivad eritada ka mitmed kummipuud. Agaavi-, kaktuse- ja aaloeastlad võivad tekitada nahapõletikku.
Ära osta koju kuldviigikaktust, kui peres on väiksed lapsed. Sel kaktusel küll puuduvad astlad aga kidalised klohhiidide
kimbud võivad taimega kokkupuutel lenduda ja tekitada tõsiseid tervisehäireid. Allergeenideks on osutunud mitmed toataimed:
tsitruselised, sõnajalad, pelargoonid, priimulad.
KOOSKÕLASTATUD:
Pedagoogiline nõukogu 06.05.2021 protokoll nr 2-2/03
Hoolekogu 24.05.2021 protokoll nr 1-2/3

Turvalisuse tegevuskava 2020/2021

H
K*
nr

29.

RiskiAllikas/
probleem

Oht

Mänguväljaku
vahendite
(ronimisvahendid,
kiiged, liumäed,
ronilad jm) alune
pind on kaetud 40 cm
paksuse liivakihiga
või muu lööki
X
summutava
materjaliga
(puidulaastud,
turvamatid,
tartaankate jm)
Etteulatuvad teravad Kukkumis-,
nurgad ei ole
löögi- ja
varustatud
muljumisoht
ümaraservaliste
turvaliistudega

67.

66.

Ri
ski
tas
e

Abinõu

Kukkumisoht

Tähtaeg

Mänguvahendite aluste
katmine kunstmuruga.

Juhtkond

Lapsed vajavad pidevat
järelevalvet,
selgitustööd ,et toas ei tohi
joosta
II

Muusikaoas toolid
vanad ja logisevad

Vastut
aja/
Teosta
ja

Uute (lilla )toolide
soetamine

2020/2021.ja
2021/2022 .
õppeaastal

Kohesele
pidevale
täitmisele
Rühmapersonal
ja
juhtkond

Juhtkond

2021/2022.
õppeaastal

Res
sur
ss

Märkused

Mänguväljaku
vahendite
alune pind on
kaetud
ja
2021. liivakihi
puidulaastudega.
ja
Puidulaastud
2022.a on
kiulised,
eelarve jäävad
laste riiete
külge, torgivad.
Turvamatid
olemas.
Täidetakse
pidevalt, mööbel
asetatakse nii,
2021. et ei tekiks
teravaid nurki ja
ja
2022a. vajadusel
eelarve kasutatakse
pehmendavaid
nurki 2021 a.
sügisest
2022a.
eelarve

