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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Lapsehoidja, tase 4

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Childminder, level 4

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Lapsehoidja on töötaja, kes on omandanud vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende arengu
toetamiseks. Lapsehoidja teeb koostööd lapsevanema või hooldajaga.
Lapsehoidja töö eesmärk on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, arvestades
perekonna vajadusi lapse hoidmisel.
Ta lähtub oma töös seadustest, lapse heaolust ja turvalisusest.
Lapsehoidja töö eeldab head vaimset ja füüsilist tervist. Ta järgib oma töös kutse-eetikat ja on orienteeritud pidevale
enesearendamisele ja uute teadmiste omandamisele.

Kohustuslikud kompetentsid
1. Lapse kasvukeskkonna toetamine
- Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine.
- Ohutegurite hindamine ja ennetamine.
- Väärkohtlemise märkamine.
- Majapidamis- ja koristustööde tegemine.
- Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.

2. Lapse arengu toetamine
- Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.
- Lapse keele ja kõne toetamine.
- Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.
- Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.
- Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.
- Lapse loovuse toetamine.

3. Lapse enesekohaste oskuste kujundamine
- Eneseteenindusoskuste kujundamine.
- Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.
- Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.

4. Lapse tervise edendamine
- Lapse tervisliku seisundi jälgimine.
- Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine.
- Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine.
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- Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus.
- Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.
- Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.
- Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine.
- Esmaabi andmine.

5. Koostöö lapsevanema/hooldajaga
- Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine.
- Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja kasvukeskkonna kujundamisesse.
- Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja tegevustest.

6. Erivajadusega lapse hoidmine
- Info kogumine lapse erivajaduste kohta.
- Tegevuste planeerimine ja elluviimine.
- Hooliva ja salliva keskkonna loomine.
- Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.
- Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.

Valitavad kompetentsid:
7. Imiku (0-1 aastat) hoidmine
- Hooldustoimingute tegemine.
- Imiku arengu toetamine.

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Lapsehoidja

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik tase 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik tase 4

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Lapsehoidja, tase 5

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

