TEENISTUSLIKU JÄRELEVALVE AKT nr 11-1.3/5

Vastavalt Maardu Linnavalitsuse korraldusele 10.01.2017 nr. 16 Maardu linna haridusasutuste
teenistusliku järelevalve läbiviimise raames teostati kontroll lasteaias Sipsik
I JÄRELEVALVE TEOSTAJA: Maardu Linnavalitsus
Järelevalve teostajad: Anastassia Valužina - haridusnõunik, Inna Bondarenko – linnapea nõunik, Jelena
Pavlova – linnamajanduse osakonna juhataja, Julia Saveljeva - õigusnõunik, Zinaida Ivanova –
rahandusosakonna juhataja asetäitja, Juri Šutenko – IT-spetsialist, Niina Netšajeva – Maardu Linnavolikogu
liige.
Kaasatud eksperdid: Kertu Tiitso ja Irina Jürgens.
II JÄRELEVALVE LÄBIVIIMISE AEG: 30.10. – 06.11.2017
III JÄRELEVALVE OBJEKT: Lasteaed Sipsik
IV JÄRELEVALVE LIIK, PÕHJENDUS, MEETODID: Korraline teenistuslik järelevalve Maardu Linnavalitsuse
10.01.2017 korralduse nr 16 alusel
Järelevalve eesmärk:
1) Saada ülevaade haridusasutuse LA Sipsik õpikeskkonna hetkeseisust;
2) kontrollida õppe- ja kasvatustegevuse korralduse vastavus EV seadustele;
3) asutuse käsutuses oleva vara seisukorra ning kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll.
Kasutatud meetodid:
- tutvumine lasteaia hoone- ja ruumidega;
- vestlused lasteaia juhtkonnaga ja töötajatega;
- tutvumine asutuse tegevust korraldavate ja reguleerivate määruste, kordade ja lepingutega;
- eelarve täitmise analüüsimine

V JÄRELEVALVES TUTVUTUD DOKUMENTIDE LOETELU:
1)
2)
3)
4)
5)

Lasteaia Sipsik põhimäärus (kehtestatud Maardu Linnavolikogu määrusega 31.08.2016 nr 81)
Lasteaia Sipsik arengukava (kehtestatud Maardu Linnavolikogu määrusega 24.01.2017 nr 94)
Lasteaia Sipsik õppekava (kinnitatud direktori kk nr 13/27.09.2017)
2016/2017 õppeaasta tegevuskava ((kinnitatud direktori KK nr 8/07.08.2017)
Lasteaia Sipsik hädaolukorra lahendamise plaan ja Lasteaia hädaolukorra lahendamise plaan –
turvalisus õppekäikudel ja väljasõitudel (kinnitatud direktori KK nr 6/25.10.2011)
6) Lasteaia Sipsik kodukord (direktori KK nr 2/06.02.2015.a)
7) Lasteaia Sipsik sisehindamise läbiviimise kord (kinnitatud direktori KK 11/15.06.2010)
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VI LÜHIÜLEVAADE ÕPPEASUTUSEST:
1. Õppeasutuse omandivorm ja aadress: munitsipaallasteasutus, Haigla tänav 6, Maardu linn, Harju
maakond
2. Õppeasutuse liik: lasteaed
3. Õppeasutuse pidaja: Maardu linn
4. Õppekeel: eesti keel
5. Laste üldarv: 213 last (seisuga 06.11.2017)
6. Pedagoogide üldarv: 22 pedagoogi (seisuga 06.11.2017)

Lasteaed Sipsik on 10 rühmaline lasteaed, asukohaga Haigla 6 (7 aiarühma) ja Kellamäe 1 (3 sõimerühma),
Maardu. Lasteaeda on oodatud kõik 2-7 aastased lapsed. Lasteaial on suur roheline õueala, mänguväljak koos
kaasaegsete õuemänguvahenditega ja looduspark. Alates 2010. aastast kuulub lasteaed Sipsik TERVIST
EDENDAVATE LASTEAEDADE VÕRGUSTIKKU. Lasteaed Sipsik on 2-7 aastaste laste hoiu ja eakohast
alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

VII JÄRELDUSED:
Järelevalve käigus oli teostatud kontroll valdkonniti:
1. Õppe- ja kasvatustegevus
2. Ressursside juhtimine (ka füüsiline keskkond)
3. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine (ka personali juhtimine)
4. Finantsid (eelarve)
Lasteaia Sipsik teenistusliku järelevalve käigus selgus, et vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse §9, §9¹,
§9² ning Haridus, - ja teadusministri määruse „Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste
kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord“ §2 on vastu võetud kõik seadusega nõutud lasteaia
tegevust reguleerivad õigusaktid: põhimäärus, arengukava, lasteaia sisehindamise läbiviimise kord, õppekava
(ka 2016/2017 õppeaasta tegevuskava), päevakava (õppekava osa), hädaolukorra plaan, kodukord.

VIII ETTEPANEKUD LASTEAIA DIREKTORILE
1. Teha vajalikud viidad kasulikele linkele (loetelu on lisatud) lasteaia veebilehele.
2. Liikumisõpetaja ametikoha loomisel on vaja vaadata üle lasteaia struktuur, õpetajate töökoormus ja
vajadusel on võimalik korraldada olemasolev tegevus ümber ametikoha nimetuste muutmisega.
3. Kasutada elektroonilises dokumendihalduses Amphora ja paberkandjal dokumendihalduses ühtseid
dokumentide tähiseid ja sarja nimetusi.
4. Üle vaadata LA Sipsik töökeskkonnaspetsialisti tegevuse alused, arvestades, et töökeskkonna
õigusaktid on pidevas muutumises.
5. Jätkata elektri, - ja tehnosüsteemide renoveerimist.
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IX ETTEKIRJUTUSED LASTEAIA DIREKTORILE
1. Viia lasteaia Sipsik kodukorra VII peatükk vastavusse Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses
tervise edendamisele ja päevakavale § 7-le. Täitmise tähtaeg: 01.03.2018.
2. Koostada ja kinnitada asutuse lasteaed Sipsik asjaajamise kord vastavalt „Teenuste korraldamise ja
teabehalduse alused“ seaduse § 16 -le. Täitmise tähtaeg: 01.03.2018.
X TEENISTUSLIKU JÄRELEVALVE TEOSTAJAD

Anastassia Valužina – haridusnõunik
Inna Bondarenko – linnapea nõunik
Jelena Pavlova – linnamajanduse osakonna juhataja
Julia Saveljeva – õigusnõunik
Zinaida Ivanova – rahandusosakonna juhataja asetäitja
Juri Šutenko – IT-spetsialist
Niina Netšajeva – Maardu Linnavolikogu liige

Kaasatud eksperdid: Irina Jürgens, Kertu Tiitso
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