
Laste tunnustamine, kes käivad Lasnamäe Lastekeskuses 

1. Kingituste, maiustuste ja suveniiride kinkimine. 

2. Tasuta ekskursioonid ja piletid kultuurüritustele. 

3. Sõnalise tänu avaldamine kasvandike koosolekul. 

4. Diplomide, aukirjade ja tänukirjade kätteandmine Lastekeskuse juhataja poolt. 

5. Näitliktunnustamine  (parimate kasvandike nimede asetamine stendile      „Avaldame 

tänu... “, „Tähtede allee“). 

Tunnustamise kriteeriumid 

 Lastekeskuse üritustest aktiivne osavõtt; 

 Hea käitumine; 

 Kodukorra täitmine; 

 Edu individuaalvõistlustes kasvandike vahel. 

Laste laitmine, kes käivad Lasnamäe Lastekeskuses 

1. Suuline noomitus. 

2. Korrektsioon-profülaktiliste individualvestluste läbiviimine. 

3. Arvutiklassis viibimise aja vähendamine või arvutiklassi külastamise keeld 2-3 päevaks. 

4. Ööpäevase grupi külastamise ajutine keeld. 

5. Kasvandiku kutsumine koos vanemetaga (või hooldajatega)  töökolektiivi koosolekule 

tema käitumise parandamiseks. 

6. Ööpäevasest rühmast väljaheitmine töökollektiivi otsusega ja linnaosa sotsiaalosakonna 

töötaja nõusolekul. 

Laitmise kriteeriumid 

 Süstemaatiline keeld Lastekeskuse üritustest osavõtust; 

 Ebaväärikas käitumine (vägivald, sõimamine, ebaviisakad zestid jne); 

 Kodukorra ja Lastekeskuse nõudmiste mittetäitmine. 

 

Töötajate tunnustamine ja ergutamine 

1. Lastekeskuse juhataja suuline kiitus. 

2. Tänu avaldamine juhataja käskkirjas. 

3. Tänu avaldamine hinnalise kingituse-, raamatuna, autasustamine sponsorite kingitusega. 

4. Tänukiri, Haridusameti aukiri (Lastekeskuse juhataja taotluse alusel). 

1. Suuline kiitus. 

1.1. Avaldatakse infotundides või töökollektiivi koosolekkudel. 

1.2. Tööülesannete täitmise eest (ühe- või mitmekordsed), ürituste ettevalmistamise 

ja läbiviimise  eest. 

2. Juhataja käskkiri.  



2.1.  Ürituste ettevalmistamise ja läbiviimise eest teiste organisatsioonidega, 

kvaliteetse ühekordsete või mahuliste tööülesannete täitmise eest. 

2.2. Lastekeskuse tegevuse eduka reklaami eest, laste kaasamise eest vaba aja 

üritustest osavõtmisele. 

2.3. Sponsorite otsimine, kes on avaldanud soovi ja kellel on võimalus aidata 

Lastekeskuse õõpäevarühmade lapsi. 

3. Tänu hinnalise kingitusega. 

3.1. Eduka töö, isikliku initsiatiivi avaldamise eest tegevuse mitmekesisuses. 

3.2. Juubeli puhul  eduka pikaajalise töö eest Lastekeskuses. 

3.3. Mahukate, vastutusrikate ja kvaliteetselt täidetud tööülesannete eest. 

4. Haridusameti Tänukiri. 

4.1. Töötajate eriteenuste tunnustamise eest laste arengu küsimustes, heade ideede 

edentamise eest koostöös teiste organisatsioonidega, projektitegevusest osavõtu eest 

(Lastekeskuse juhataja taotluse alusel Haridusametile). 

Tunnustamise kriteeriumid. 

 Indivdiuaalsus; 

 Autorsus; 

 Loominguline lähenemine; 

 Kasvatusprotsessi ja laste arendamise täiendamine; 

 Professionaalse haridustase tõstmine. 

 

Lastevanemate tunnustamine ja ergutamine 

1. Suuline kiitus Lastekeskuse juhataja poolt. 

2. Tänu avaldamine pidulistel temaatiistel üritustel. 

3. Tänu laste tunnustamise mojel (raamatud, riided, jalanõud, õppevvahendid – vihikud, 

pasta- ja viltpliiatsid,värviline paber, sanitaar-hügieenilised tarbed sponsoritel). 

4. Tänukiri, diplom Lastekeskuse juhataja poolt. 

5. Tee ühisjoomine laste edusamme tähistamise eesmärgiga. 

Tunnustamise kriteeriumid. 

 Lapse edukad tulemused loov- ja isikliku arengus; 

 Lapse aktiivne osavõtt Lastekeskuse erinevatest üritustest; 

 Viljakas koostöö Lastekeskuse töötajatega; 

 Kohusetruu osavõtt lapse elust ja arengust. 

 

 

    


