
Soinaste lasteaed Laululind Eerika filiaal 

2019/2020 õppeaasta tegevuskava 

 

I Eestvedamine  ja juhtimine 

Lasteaia missiooni, visiooni ja põhiväärtuste rakendamine 

Väärtuste süsteemi arendamine 

Lasteaia eripära kujundamine 

Arengukava täitmise analüüs 

Arengukava 2020-2022 koostamine 

Lasteaia kodukorra uuendamine 

Lasteaia töökorraldusreeglite uuendamine 

Lasteaia 2019/2020 õppeaasta tegevuskava koostamine ja kinnitamine 

Lasteaia 2019/2020 õppeaasta tegevuskava täitmise analüüs 

Laste ja vanemate rahulolu uuringu vormi uuendamine ja läbiviimine 

 

II Personali juhtimine 

Personalivajaduse hindamine ja värbamine 

 Personali liikuvuse ja vajaduse hindamine 

Personali arendamine 

 Personali koolitusvajaduse selgitamine, koolitusplaani koostamine 

 Väärtuskasvatus lasteaias 

 Tervisedenduslikud koolitused 

 Esmaabi koolitus 

 Evakuatsiooniõppuse läbiviimine 

 Koolituste tulemuslikkuse hindamine 

 Mentorluse rakendamine uutele töötajatele 

 Pedagoogide osalemine Tartu maakonna pedagoogide ainesektsioonide töös ja koolitustel 

Personali kaasamine ja toetamine 

 Pedagoogilise nõukogu tegevuse planeerimine 

 Personal osaleb lasteaia arendustöö gruppides 

 Tagasisidekoosolekud rühma meeskondadele 



 Tagasisidekoosolekud abipersonalile 

Personali hindamine ja motiveerimine 

 Personali haridustaseme ja kvalifikatsiooni analüüs 

 Personali päeva läbiviimine 

 Personalile tervisetegevuste pakkumine 

 Personali arenguvestluste läbiviimine 

 Personali tunnustussüsteemi analüüs ja rakendamine 

Personaliga seotud tulemused 

 Analüüsitakse personali saavutusi, täiendkoolitusi ja personaliga seotud statistika 

 

III Koostöö huvigruppidega 

Koostöö kavandamine 

 Hoolekogu tööplaani koostamine ja kokkuvõtte tegemine hoolekogu tööst 

Huvigruppide kaasamine 

 Lasteaia kodukorra uuendamine 

 Lastevanemate koosolekute ja ümarlaudade läbiviimine 

 Perevestluste läbiviimine 

 Pereürituste korraldamine 

 Lastevanemate nõustamine- õpetaja, tervishoiutöötaja, logopeed rühmakoosolekutel 

 Lastevanematele koolituse korraldamine 

 Koostöö Ülenurme Gümnaasiumi õpetajatega 

 Personali külaskäigud teistesse lasteaedadesse 

Avalikkussuhted 

 Positiivsed artiklid meedias 

 Lasteaia tegevuste kajastamine lasteaia kodulehel ja Facebooki lehel 

 

IV Ressursside juhtimine 

Eelarve ressursside juhtimine 

 Eelarve koostamine 

Inforessursside juhtimine 



 E-lasteaia keskkonna kasutamine 

 EHIS- andmebaasi täitmine 

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

 Säästliku majandamise ja keskkonnahoiu põhimõtete  rakendamine 

Materiaal-tehnilise baasi arendamine (õueala, ruumid, õppevahendid, inventar) 

 Lasteaia sise- ja väliskeskkonna riskianalüüs 

 Ruumide ja õueala korrashoiu hindamine 

 Loodustoa funktsionaalne läbimõtlemine 

 Wifi võrgu laiendamine ja tahvelarvutites püsiühenduse võimaluse loomine 

 Rühmadesse vajamineva inventari soetamine 

 Koridoris laste kunstitööde eksponeerimine 

 Õueala katsepeenra hooldamine ja uute peenarde rajamine 

 Õueala vahendite turvalisuse ja ohutuse jälgimine ja hooldamine 

 Varjualuse ehitus mänguväljakule 

 

V Õppe- ja kasvatusprotsess 

Õppekava arendamine 

 Rühmade aasta tegevuskavade koostamine 

 E-lasteaias päevategevuste analüüsimine 

 Õppe- ja kasvatustegevuses lasteaia eripärast ja J.Käisi põhimõtetest lähtumine ja 

tulemuslikkuse analüüs 

 Pedagoogide õppeaasta töö analüüsi koostamine 

 Tervishoiutöötaja (TEL meeskonna) kaasamine tervisedenduslike teemade läbiviimisel 

õppetegevuste 

Lapse areng 

 Lapse arengu jälgimine (arengumapi täitmine) 

 Lapse arengut toetav (LAT) meeskond   

 Kõneravi vajavate laste toetamine 

 Erivajadustega laste toetamine õppe- ja kasvatustöös 

 Laste osalemine maakondlikel ja üleriigilistel üritustel, konkurssidel 



Kasvukeskkonna kujundamine 

 Õppevahendite vajaduste hindamine ja soetamine 

 Metoodilise kabineti õppevahendite vajaduste hindamine, soetamine, kasutamisaktiivsus. 

 Õpi- ja kasvukeskkonna vaatlus ja analüüs 

Tervisedendus 

 Tervisemeeskonna koosolekud 

Väärtushoiakud 

 Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ 

 Vaikuse minutite rakendamine rühmas 

Huvitegevus 

 Huviringide tegevuse lasteaias 

 Ülemajaliste ürituste korraldamine ja läbiviimine 

 

 


