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VERIORA LASTEAED ÕNNESEEN TEGEVUSKAVA 2015-2018 

 

Veriora lasteaia Õnneseen tegevuskava on dokument, mis määrab lasteaia arendustegevuse suunad ja valdkonnad neljaks aastaks. Veriora 

lasteaia Õnneseen tegevuskava lähtub lasteaia arengukavast 

 

1. JUHTIMINE 

LAE – lasteaia eelarve 

PRO -  projekti toetus 

Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Finants-

allikas 

Vastutaja 

1.1. Arengukava täitmise analüüs ja 

täiendamine 

Täiendatud arengukava - + - +  direktor 

1.2. Rühmade õppeaasta analüüside 

esitamine 

 

Alus planeerimiseks + + + + LAE direktor, õpetajad 

1.3. Töökorraldusreeglite 

uuendamine 

Toimivad töökorraldusreeglid - + - +  direktor, personal 

1.4. Õppeaasta tegevuskava 

koostamine: lasteaia tegevuskava, 

rühmade tegevuskavad 

Uuendatud tegevuskavad rühmade 

lõikes 

 

+ + + + LAE direktor 

õpetajad 

1.5. Tegevuskava täitmine Hinnang tegevuskava täitmisele + + + +  direktor 

 

1.6. Tervist Edendava Lasteaia 

tegevuskava koostamine ja täitmine 

Valminud Tervist Edendava 

lasteaia tegevuskava 

+ + + + LAE 

PRO 

tervisemeeskond 

1.7. Sisehindamiskorra täiustamine Toimiv hindamiskord + - + -  direktor 

 

1.8. Pedagoogide enesehindamise 

läbiviimine 

Enesehindamise aruanne 

 

+ + + +  direktor 

õpetajad 

1.9. Sisehindamise läbiviimine Sisehindamise aruanne + - + -  direktor 

õpetajad 

1.10. Ohutuma ja tervislikuma 

töökeskkonna loomine 

Ohutu ja tervislik töökeskkond + + + + LAE tervisemeeskond 



(riskianalüüsid) 

 

 

2. PERSONALI JUHTIMINE JA KOOSTÖÖ 

 

Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Finants-

allikas 

Vastutaja 

2.1 .Koolitusvajaduse 

väljaselgitamine ja kavandamine 

Vajadustest lähtuv koolituskava + + + + LAE direktor 

2.2. Koolitusel saadud teadmiste 

rakendamine, majasisese õppe 

korraldamine koolitusel osalenud 

õpetaja poolt 

Saadud teadmiste ellurakendamine 

 

+ + + + LAE direktor 

õpetajad 

2.3. Ühise meeskonnakoolituse 

läbiviimine- pedagoogid , muu 

personal (koos kooliga) 

Ühine arusaam meeskonna edukast 

toimimisest 

+ + + + LAE direktor 

2.4. Personali motiveerimis- ja 

tunnustamissüsteemi väljatöötamine 

Valminud kord 200.00 200.00 200.00 200.00 LAE direktor, 

personal 

2.5. Ühisürituste, tähtpäevade ja 

väljasõitude kavandamine 

Korraldatud ühisüritused 

Motiveeritud personal 

250.00 250.00 250.00 250.00 LAE personal 

2.6. Arenguvestlused personaliga 

 

Usalduslik koostöö + + + +  direktor 

2.7. Esmaabikoolitus personalile 

(majasisene) 

Ohu korral toimetulev personal  300.00   LAE direktor 

2.8. Tuletõrjeõppuse läbiviimine 

 

Ohu korral toimetulev personal + + + + LAE direktor 

2.9. Ametijuhendite uuendamine ja 

täiendamine 

 

Uuendatud ametijuhendid - + - +  direktor 



3. KOOSTÖÖ SIDUSGRUPPIDEGA 

 

Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Finants-

allikas 

Vastutaja 

3.1. Lastevanemate nõustamine 

pedagoogide ja logopeedi poolt 

Teavitatud lapsevanemad + + + +  pedagoogid, 

logopeed 

3.2. Lastevanemate ootuste ja  

rahulolu küsitluste läbiviimine, 

analüüsimine ja tagasiside 

lapsevanematele 

Koostöö, hinnang tegelikule 

olukorrale 

+ + + + LAE pedagoogid 

3.3. Infomaterjalid uutele lastele, 

nende vanematele rühma tegevust 

kajastav info jm 

Koostöö, informeeritus + + + + LAE õpetajad 

direktor 

3.4. Lastevanemate koosolekute 

korraldamine 

Koostöö, informeeritus + + + + LAE direktor 

õpetajad 

3.5. Lastevanemate kaasamine 

õppekava läbiviimisesse ja 

ühisürituste korraldamine 

Ühiselt veedetud aeg, koostöö 

süvendamine 

+ + + + LAE pedagoogid 

hoolekogu 

3.6. Arenguvestluse läbiviimine 

lapsevanemaga ja vajadusel 

tegevuskava koostamine lapse 

arengu toetamiseks 

Koostöö, informeeritus, ühised 

väärtushinnangud 

+ + + + LAE õpetajad 

direktor 

3.7. Lastevanematele koolituste 

korraldamine aktuaalsetel 

teemadel (väärtuskasvatus, 

töökasvatus jne.) 

Koostöö, ühised arusaamad 420.00 420.00 420.00 420.00 LAE 

PRO 

direktor 

hoolekogu 

3.8. Hoolekogu nõupidamiste 

korraldamine 

Koostöö, vastastikune 

informeeritus. Lastevanemate abi 

lasteaiale 

+ + + + LAE direktor 

hoolekogu 

esimees 

3.9.Lasteaia ettevõtmiste 

kajastamine valla lehes 

Teave lasteaiast + + + + LAE direktor, 

õpetajad 

 

3.10. Kogemuste vahetamine Koostöö, kogemuste vahetamine 200.00 200.00 200.00 200.00 LAE direktor 



teiste lasteaedadega (  külastused, 

ühised koolitused, projektides 

osalemine) 

PRO 

3.11. Osalemine lasteaiatöötajate 

koostöövõrgustikes 

Kogemuste vahetamine + + + + LAE õpetajad 

3.12. Koostöö Viluste 

Põhikooliga lapse sujuva 

ülemineku tagamiseks lasteaiast 

kooli 

Lapsevanemate informeeritus 

kohaliku põhikooli võimalustest 

+ + + + LAE direktor 

 

 

3.13. Väärtusalaste koostöösuhete 

arendamine erinevate partneritega 

kogukonnas 

Toimiv koostöö + + + + LAE direktor 

3.13. Koostöö KOV-ga 

prioriteetide ja eelarvega seotud 

küsimustes 

Toimiv koostöö + + + + LAE direktor 

3.14. Infovoldikute, vallalehe ja 

Lehekese kaudu lasteaia 

tutvustamine ja info jagamine 

Kättesadav teave üldsusele ja 

lastevanematele 

+ + + + LAE direktor 

õpetajad 

3.15. Lasteaia logoga meened Maine loomine  100.00 100.00 100.00 100.00 LAE direktor 

 

3.16. Koostöö Tervist Edendavate 

Lasteaedade võrgustikuga 

Toimiv koostöö + + + + LAE 

PRO 

TEL 

meeskond 

3.17. Koostöö Päästeametiga Toimiv koostöö + + + +  direktor 

3.18. Kootöö noorsoopolitseiga ja 

piirkonnavanemaga 

Toimiv koostöö + + + +  direktor 



4. RESSURSSIDE JUHTIMINE 

 

Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Finants-

allikas 

Vastutaja 

4.1. Eelarveliste ressursside 

otstarbekas kasutamine 

Lasteaia ootuspärane toimimine ja 

areng 

+ + + + LAE direktor 

Turvalisus 

4.2. Turvareidid ohukohtade 

kaardistamiseks 

Turvaline lasteaed 

 

+ + + + LAE TEL 

meeskond 

direktor 

4.3. Tervisekaitse nõuete täitmine  Tervisekaitse nõuetele vastav 

lasteaed 

+ + + + LAE  

direktor 

Ruumid ja maa-ala 

4.4. Personali töötingimuste 

parendamine, puhketoa sisustamine 

(laud, riiulid nurgadiivan) 

Motiveeritud personal ,meeldiv, 

vajadusi arvestav keskkond 

350.00 350.00 350.00 350.00 LAE direktor 

4.5. Laste jalanõuderiiuli hankimine Tervislik kasvukeskkond 135.00 135.00   LAE  

direktor 

4.6. Lugemisnurga riiulite 

hankimine 

Esteetiline keskkond 125.00 300.00   LAE  

direktor 

4.7. Laste voodipesu ja toidunõude 

uuendamine 

Tervislik ja esteetiline 

kasvukeskkond 

100.00 600.00  600.00 LAE direktor 

4.8. Väikeinventari hankimine 

rühmadesse (vaibad, riiulid jne.) 

Lapsekeskne, kaasaegne 

kasvukeskkond 

400.00 400.00 400.00 400.00 LAE direktor 

4.9. Mänguasjade valiku 

täiendamine 

 600.00 600.00 600.00 600.00 LAE  

direktor 

4.10. Kuivatuskapi hankimine Tervislik kasvukeskkond  525.00   LAE KOV 

diretor 

4.11. Piirdeaia uuendamine Ohutu õueala  1650.00   LAE KOV, 

direktor 

 

4.12. Õueala täiendamine sportlike 

ja mänguliste atraktsioonidega 

Tervislik, erinevaid tegevusi 

pakkuv  kasvukeskkond 

500.00  500.00  LAE 

PRO 

KOV, 

direktor 

Hoolekogu 



4.13. Soetada uued liivakastid + 

katted 

Erinevaid tegevusi pakkuv õueala 120.00  120.00  LAE 

PRO 

KOV, 

direktor 

hoolekogu 

4.14. Õuealale vahendid 

rollimängudeks 

Erinevaid tegevusi pakkuv õueala 400,00  600,00  LAE 

PRO 

KOV, 

hoolekogu 

direktor 

 

4.15. Koridori porimattide 

vahetamise teenuse tellimine 

Tervislik kasvukeskkond 100.00 100.00 100.00 100.00 LAE direktor 

 

 

4.16. Rühmades nukunurga 

sisustuse uuendamine 

Lapsekeskne, kaasaegne 

kasvukeskkond.  

300.00 300.00 300.00 300.00 LAE direktor 

4.17. Peenmotoorikat arendavate 

mängude valiku täiendamine 

Arenenud laps 150.00 150.00 150.00 150.00 LAE direktor 

4.18. Muusikariistade valiku 

täiendamine 

Huvitavad muusikatunnid 50.00 50.00 50.00 50.00 LAE muusika-

õpetaja 

4.19. Õppe-ekskursioonide ja 

õppekäikude korraldamine 

Laste huvi erinevate tegevuste 

vastu 

750.00 750.00 750.00 750.00 LAE direktor 

4.20. Metoodiliste vahendite 

täiendamine tervise- ja 

keskkonnakasvatuse osas 

Arenenud laps 50.00 50.00 50.00 50.00 LAE direktor 

4.21. Lugemisnurkadesse 

lasteraamatute ja CD-de soetamine  

Laste huvi ja lugemisoskuste 

toetamine 

 

100.00 100.00 100.00 100.00 LAE 

 

õpetajad 

4.22. Säästlik ja keskkonnasõbralik 

majandamine. 

Säästlike majandamisvõtetega 

kaasnev keskkond 

+ + + + LAE direktor, TEL 

meeskond 

4.23. Videokaamera hankimine Laste pidude analüüsi võimalus; 

lapsevanematel võimalus vaadata 

päevaseid üritusi filmi vahendusel 

400.00    LAE direktor 

 

 

 

 



 

5.  ÕPPE – JA KASVATUSPROTSESS 

 

Tegevused Tulemus 2015 2016 2017 2018 Finants

-allikas 

Vastutaja 

5.1. Lapse arengu hindamine 2x 

aastas 

Alus õppetöö 

individualiseerimiseks 

 

+ + + +  õpetajad 

5.2. Lapse rahulolu küsitluse 

läbiviimine 

Valminud kokkuvõte + + + +  õpetajad 

5.3. Lapse arengu hindamissüsteemi 

täiustamine ja dokumenteerimine 

(arengumapid) 

Valminud arengumapid + + + + LAE õpetajad 

 

5.4. Arenguvestlused 

lapsevanematega 

Koostöö ja informeeritus + + + +  õpetajad 

5.5. HEV laste väljaselgitamine, 

IAK koostamine ja rakendamine 

ning suunamine 

erialaspetsialistidele 

Laste erivajadused on välja 

selgitatud 

+ + + + LAE logopeed, 

õpetajad 

5.6. Logopeedi teenus lapse arengu 

toetamiseks 

Arenenud kõnega laps + + + + LAE logopeed 

5.7. Laste arengu hindamise 

ümarlaud 1x aastas kõigi 

pedagoogide koostööna 

Individuaalne õppekava + + + + LAE pedagoogiline 

personal 

5.8. Lasteaia õppekava täiendamine Nõuetele vastav õppekava + + + + LAE direktor 

 

5.9. Tervist Edendava Lasteaia 

tegevuskava koostamine 

Terviseedenduse tegevuskava + + + +  TEL meeskond 

 

5.10. Õppekava mitmekesistamine, 

keskonnaalastes projektides 

osalemine 

Mitmekesistatud õppekava + + + + LAE 

PRO 

pedagoogid 

5.11. Väärtuskasvatust toetava 

õpikeskkonna loomine 

Toetav õpikeskkond + + + + LAE 

PRO 

pedagoogid 



5.12. Väärtuskasvatust kujundava 

õppematerjali loomine 

Vajadustele vastav õppematerjal + + + + LAE pedagoogid 

5.13. Terviseedendusliku mõtteviisi 

juurutamine ja rakendamine õppe- 

ja kasvatustöös 

Tervislikke eluviise väärtustav 

laps 

+ + + + LAE TEL meeskond 

5.14. Koostöö valla 

sotsiaaltööspetsialisti ja 

lastekaitsespetsialistiga 

Toimiv koostöö + + + +  direktor 

5.15. Rollimängu võimaluste 

mitmekesistamine sotsiaalsete 

oskuste toetamiseks 

Kooliküps laps + + + + LAE direktor 

rühma õpetajad 

5.16. Lapse koolivalmiduse 

hindamine, tagasiside koolist 

Koolivalmiduse kaart + + + + LAE õpetajad 

logopeed 

 

5.17. Hea Alguse metoodika 

kasutamine ja tegevuskeskustes 

rakendamine 

Lapsekeskne õpi- ja 

kasvukeskkond 

+ + + + LAE õpetajad 

5.18. Õpiprotsessi läbiviimine 

valdavalt läbi mängu 

Arenenud laps + + + + LAE pedagoogiline 

personal 

5.19.  Sisekoolituste läbiviimine 

metoodilise töö tõhustamiseks 

Jagatud teadmised ja kogemused + + + + LAE direktor 

5.20. Õuesõppe rakendamine, 

avastusõpe 

Mitmekesine õppetöö korraldus + + + + LAE pedagoogiline 

personal 

5.21. Metoodilise kirjanduse  

läbitöötamine ja kokkuvõtete 

esitamine kolleegidele 

Jagatud teadmised + + + + LAE direktor 

õpetajad 

5.22. Piirkondlikel ja vabariiklikel 

näitustel ja konkurssidel osalemine 

Mitmekülgsete huvidega ja 

motiveeritud laps 

+ + + + LAE õpetajad 

 

 

 

 

 


