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SISSEJUHATUS
Laeva Lasteaia arengukava on koostatud aastateks 2015-2017 ning määrab lasteaia arengu
põhisuunad ja eesmärgid, tegevuskava ja arengukava uuendamise korra.
Laeva Lasteaed on koolieast noorematele lastele alushariduse omandamist ja laste hoidu
võimaldav lasteasutus.
Arengukava koostamisel kaasati erinevaid huvigruppe:


lapsevanemad (lastevanemate rahulolu küsitlus, ettepanekud tegevuskavasse)



hoolekogu (koosolekud, ettepanekud tegevuskavasse)



personal (arenguvestlused, töötajate rahulolu küsitlus).

Oluline oli gruppide ootuste täpsustamine ja kooskõlastamine, et tagada lapsevanemate usaldus ja
kvaliteetne ning kaasaegne lasteaiateenus.
Arengukava koostamisel on aluseks:


Laeva Lasteaia õppekava



Laeva Lasteaia arengukava 2011-2014 analüüs



Laeva valla arengukava 2012- 2025

Laeva Lasteaia arengukava on aluseks:


igapäevaelu ning õppe- ja kasvatustöö korraldamisele lasteaias



tegevuskava koostamisele



eelarve kujundamisele



personali arendamisele



koostöö arendamisele erinevate huvigruppidega.

Arengukavas väljatoodud eesmärkide täitmine tagab asutuse töö stabiilsuse ja järjepidevuse.
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1. ÜLDANDMED
Laeva Lasteaed
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, Tartumaa 60608
Registrikood: 75020368
Telefon: 749 8242
E-post: laevalasteaed@gmail.com
Kodulehekülg: www.laevalasteaed.onepagefree.com
Koolitusloa nr 2032HTM
Õppekeel: eesti keel

2. LASTEAIA TUTVUSTUS
2.1 Laeva lasteaia ajalugu ja tänapäev
Laeva Lasteaed asutati 1.septembril 1966.a. Avati 2 rühmaga nädalalasteaed, mis asus 1 km
kaugusel külast elumajast kohandatud hoones. Lasteaia esimeseks juhatajaks oli Evi Zirnask.
1987-ks aastaks ehitas sovhoos lastele 140-kohalise 6 rühmaga lasteaia Laeva asulasse, kus
alustas tööd kolm rühma ja I klass. Järgmisel aastal avati veel ka neljas rühm ja nii töötati 1993
aastani, kui laste arvu vähesuse tõttu suleti esimene rühm. 1998 aasta sügisel jätkas laste
puudusel tööd ainult üks rühm. Lasteaia vabadesse ruumidesse kolisid sisse kohaliku
omavalitsuse ametiasutus, raamatukogu, kooli toitlustus, kooli poiste tööõpetuse klass ja Eesti
Posti Laeva postkontor. 2002. aasta sügisel oli lapsi siiski nimekirjas nii palju, et oli võimalik
avada ka teine rühm ja tänase päevani töötamegi kaherühmalisena.
Laeva Lasteaed on Laeva Vallavalitsuse hallatav asutus, kus võimaldatakse koolieelsetele lastele
alushariduse omandamist ja päevast hoidu.
Lasteaial on oma õppekava ja palju aastatepikkuseid traditsioone - üritusi ja pidusid - mis
annavad lasteaiale oma näo ning võimaluse lastele ja nende peredele aktiivseks osavõtuks.
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Lasteaia traditsioonilised üritused:


sügislaat



õpetajate päeva tähistamine töötajatele koos teatrikülastusega



lasteaia sünnipäeva tähistamine



perepäev (isadepäev)



jõulukuu üritused (päkapikuhommikud, meisterdamistoad, jõulupidu)



ööpidu



sõbrapidu



vabariigi aastapäeva tähistamine



luulekonkurss



emakeele päeva tähistamine



kevadpühade nädal



nõiapidu



kevadkontsert



lasteaia pidulik lõpetamine



õppereis töötajatele.

2.2 Hetkeseis
2.2.1 Kokkuvõte lasteaia 2011-2014 aasta arengukavast
Valdkond

Tugevus

Parendustegevus

Eestvedamine ja

1. Lasteaia põhiväärtused on

1. Arengukava 2015-2017

juhtimine

rakendatud igapäevastes

koostamine, võttes aluseks 2011-

tegemistes.

2014.a arengukava kokkuvõtte.

2. Toimub personali järjepidev

2. Lasteaia dokumentatsiooni

kaasamine lasteaia

kaasajastamine.

arendustegevusse, mis tagab ka

3. Kokkulepitud väärtuste

võimaluse osaleda

järgimine.

otsustamisprotsessides.

4. Esitatud ettepanekute

3. Toimib süsteemne

analüüsimine pedagoogilises
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sisehindamine.

nõukogus ja personali
ümarlaudades. Prioriteetsemate
ideede välja valimine ning vastavalt
neile oma töö edasine planeerimine.

Personalijuhtimine

1. Lasteaias on püsiv,

1. Kvalifikatsiooninõuetele

rõõmsameelne, arenev kollektiiv. vastavate õpetajate leidmine.
2. Toimuvad sisekoolitused

2. Koolituste leidmine ja neil

„Õpetajalt õpetajale“.

osalemine.

3. Pedagoogid osalevad aktiivselt 3. Võimaluste otsimine personali
maakonna lasteaiaõpetajate

tunnustamiseks.

ainesektsiooni töös.
4. Arenguvestlused töötajatega ja
läbiviidud rahuloluküsitlused
annavad kinnitust, et ollakse rahul
lasteaia kollektiiviga, koostööd
väärtustatakse ning hinnatakse
heaks.
Koostöö

1. Kohaliku omavalitsusega on

1. Lastevanemate koolituste

huvigruppidega

pidev koostöö. Omavalitsus

läbiviimine vastavalt eelarve

osaleb lasteaia arendustegevuses. võimalustele.
2. Hoolekoguga toimuvad

2. Rahulolu küsitluste läbiviimine.

usalduslikud ja töised

3. Koostöö tõhustamine

partnerlussuhted, mitmed esitatud lapsevanematega igal aastal,
ettepanekud on rakendatud.

kaasates neid rohkem rühmade

3. Koostöö Laeva Põhikooliga on tegevuste planeerimisel ja
hea, omavahel suhtlevad nii

läbiviimisel.

lapsed kui täiskasvanud.

4. Lastevanemate ümarlaua

4. Toimub tihe koostöö

kokkukutsumine kord kvartalis.

raamatukoguga.

5. Lasteaia info pidev kajastamine

5. Koostöö lastevanematega

nii valla- kui lasteaia kodulehel.

toimub igapäevaselt.
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Lapsevanemad osalevad igal
õppeaastal aktiivselt näituste ja
traditsiooniliste ürituste
läbiviimisel.
6. Jätkuv koostöö toimub Valio
Eestiga, Eesti Pagariga,
Balbiinoga, Arke Lihatööstusega,
Rõngu Mahlaga, Puuviljaaiaga
ning maakonna lasteaedadega.
Ressursside juhtimine 1. Eelarvete koostamisest võtab 1. Lasteaia õuealale uute vahendite
osa terve kollektiiv.
2.

Eelarveaastate

soetamine.
(2011-2014) 2. Majale ventilatsioonisüsteemi

rahaliste ressursside kasutamine paigaldamine.
on olnud plaanipärane.

3. Lasteaia kodulehe uuendamine.

3. Tervisekaitse on iga aastase 4. Uue arvuti muretsemine koos
kontrollimise käigus rahule jäänud printeriga õpetajatele.
lasteaia

ruumide

ja

laste 5. Laste õpi- ja kasvukeskkonna

toitlustamisega.
4.

Lasteaias

parendamine, sanitaarremont
on

ametikohad ruumides, kaasaegsete töövahendite

täidetud, kaadri voolavust ei ole. ostmine.
5. Lasteaial on oma koduleht.

6. Tervisekontrolli tagamine

6. Keskkonnahoidlikuks

töötajatele iga kahe aasta tagant.

majandamisvõtteks on materjalide
taaskäitlemine ja paberikulu
kokkuhoid.
Õppe- ja

1. Kõik soovijad on lasteaiakoha 1. Uue arvuti ja printeri ostmine

kasvatusprotsess

saanud.

õpetajatele.

2. Lasteaias töötab kõneravi

2. Logopeedi kabineti

vajavate lastega logopeed.

sisseseadmine ja logopeedile

3. Lasteaia õppekava on

töövahendite ostmine.

vastavusse viidud riikliku

3. Kostüümilao loomine.
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õppekavaga. Õppekava

4. Täiskasvanutele kostüümide

arendustöö on pidev.

ostmine.

4. Lasteaias töötab 7 õpetajat.

5. Lõimitud õppetegevuste

5. Lasteaia tegevust kajastatakse läbiviimine nii toas kui õues.
valla lehes ja kodulehel.

6. Tugiisiku teenuse taotlemine

6. Paljud õppetegevused toimuvad vallast ühele lapsele.
õues.

7. Õppevahendite kaasajastamine.

7. Lapse arengu hindamise
süsteem toimib ja on pidev.
8. Rühmaruume, saali ja koridore
kaunistavad aastaringselt laste
tööd.
9. Rühmade õpikeskkond on
lapsekeskne, mängu-ja
õppevahendeid täiendatakse
pidevalt.
10. Igal õppeaastal külastab teater
lasteaeda 4-5 korral ja lastega
toimub vähemalt üks väljasõit
õppeaastas.
11. Lasteaed on liitunud
„Kiusamisest vaba lasteaed“
projektiga.
12. Lasteaed võtab aktiivselt osa
maakonnas korraldatud üritustest.

2.2.2 Lahendamist vajavad probleemid
Lasteaia ruumide ja territooriumi kaasajastamiseks ja turvalisemaks muutmiseks on vaja:
paigaldada uus aed;
õueala korrastamine, sh teekatendid;
vahetada välja paviljoni põrand;
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parandada paviljoni katus;
paigaldada rühmadesse nõudepesumasinad;
vahetada välja köögilauad ja –toolid;
vahetada välja köögis nõudepesuruumi segisti dušiga;
viia küttesüsteem üle taastuvenergia süsteemile;
teostada sanitaarremonti rühmades vastavalt vajadusele.
Õppe- ja arendustegevuse hea taseme säilitamiseks on vaja:
säilitada lasteaias 2 rühma;
uuendada rühmade mööblit (uued laste lauad ja riiulid);
osta muusikakeskus ja arvutid rühmadesse;
osta projektor ekraaniga;
täiendada õueala mänguvahendeid.
Probleemide lahendamine sõltub valla rahalistest võimalustest ja eelarvest.

2.2.3 Personali koosseis 2014/2015 õa.
AMETIKOHT

KOHTADE ARV

Direktor

1

Õpetaja

3,5

Liikumisõpetaja

0,3

Muusikaõpetaja

0,3

Logopeed

0,4

Kokk-arvestaja

1

Abikokk

1

Õpetaja abi

2

Üldkoristaja

1

KOKKU

10,5
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2.2.4 Pedagoogide arv vanusegruppides 2014/2015 õa.
Vanusegrupp

Keskharidus

20.-29.a

1

30.- 39.a

1

Kesk-eri haridus

40.- 49.a

Kõrgharidus

1

50.a ja vanemad

3

2

2.2.5 Laste arv lasteaias õppeaastate lõikes
2012/ 2013 õa

36 last

2013/ 2014 õa

37 last

2014/ 2015 õa

37 last

Prognoositav laste arv
2015/ 2016 õa

34 last

2016/ 2017 õa

28 last

2017/ 2018 õa

26 last

3. LASTEAIA MISSIOON, VÄÄRTUSED JA VISIOON
3.1 Lasteaia missioon:
Lapsepõlv on omaette väärtus, see on eluetapp, millest inimene peab saama rõõmu tunda.
Oleme omanäoline laste ja vanemate poolt armastatud lapsesõbralik lasteaed, kus laps on kõige
tähtsam. Püüame anda lapsele parima alushariduse ja harituse, et kujuneksid endaga hästi toime
tulevad isiksused, kes on terved, austavad ja armastavad kaaslasi ja Eestimaad.

Laeva Lasteaia kõikide töötajate missiooniks on toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset
arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.
Selleks:

 loome lapse arengut soodustava keskkonna, tagame turvatunde, eduelamused ja toetame
lapse loomulikku huvi kõige ümbritseva vastu;
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 soodustame lapse kasvamist aktiivseks, vastutus- ja otsustusvõimeliseks, õpihimuliseks,
tundlikuks ja koostöövalmis koolilapseks;

 toetame ja abistame vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel.
3.2 Põhiväärtused
Laeva lasteaias on
LAPS


abivalmis



loov



viisakas



sportlik



teadmishimuline



sõbralik



huvitub oma lapse arengust



valmis koostööks lasteaiaga



usaldab õpetajaid



lapsest lähtuv



loov



koostööaldis



õppiv ja arenev



viisakas

LAPSEVANEM

TÖÖTAJA

3.3 Lasteaia arengusuunad


lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna arendamine ja kaasajastamine



õppekava pidev arendustöö, tegevuskava planeerimine ja tulemuslik täitmine



lasteaia traditsioonide edasiviimine



laste eripäradega arvestamine

11



lapse tervislikke eluviise toetavate tegevustega jätkamine



hea mikrokliima tagamine kollektiivis.

3.4 Lasteaia visioon:
Jätkame tööd tunnustatud lasteaiana Laeva vallas. Tagame kõigile Laeva valla lastele
lasteaiakoha, meeldejäävad lasteaia-aastad ning nõuetekohase alushariduse.

4. LASTEAIA ARENDUSVALDKONNAD
4.1 Lasteaia arendusvaldkonnad
Lasteaia arendusvaldkonnad tulenevad dokumendist „Laeva Lasteaia sisehindamise läbiviimise
kord“, kinnitatud direktori käskkirjaga 12. detsember 2007 nr 14-Õ.
Lasteaia arenduse põhisuunad määratletakse kindlaks arengukavas viies põhivaldkonnas ja nende
alavaldkondades. Need valdkonnad on alljärgnevad:
Eestvedamine ja juhtimine:
eestvedamine
strateegiline juhtimine
Personalijuhtimine:
personali vajaduse hindamine ja personali värbamine
personali kaasamine ja toetamine
personali arendamine
personali hindamine ja motiveerimine
Koostöö huvigruppidega:
koostöö kavandamine
huvigruppide kaasamine
koostöö hindamine ja tulemused
Ressursside juhtimine:
eelarveliste ressursside juhtimine
materiaal-tehnilise baasi arendamine
inforessursside juhtimine
säästlik majandamine ja keskkonnahoid
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Õppe- ja kasvatusprotsess:
lapse areng
õppekava arendamine
õppekorraldus ja meetodid
väärtused ja eetika
õpilasega seotud tulemused.

5. ARENGUKAVA MUUTMISE JA TÄIENDAMISE KORD
Arengukava täitmist analüüsitakse ja tegevuskava täiendatakse igal aastal vastavalt vajadusele.
Lasteaed koostab koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga arengukava
muudatusettepanekud uueks perioodiks ning esitab need Laeva Vallavalitsusele hiljemalt 15.
septembriks. Arengukava korrigeerimisel lähtub lasteaed järjepidevalt sisehindamise tulemustest.
Lasteaia arengukava ja selle muudatused kinnitab Laeva Vallavolikogu
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6. TEGEVUSKAVA 2015-2017
6.1 EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
Eesmärgid:
 kogu organisatsioon osaleb planeerimises, tegevustes, analüüsis ja parendamises
 asjaajamine toetab lasteaia eesmärkide elluviimist
VALDKOND

TEGEVUS

TULEMUS

2015

2016

2017

VASTUTAJA

FINANTSEERIMISE
ALLIKAS

Eestvedamine

Sisehindamise
süsteemi
edasiarendamine

Toimiv
sisehindamissüsteem

x

x

x

Direktor

Lasteaia eelarve

Lasteaia
dokumentatsiooni
regulaarne uuendamine

Dokumentatsioon
uueneb vastavalt
vajadusele

x

x

x

Ühiste kokkulepitud
väärtuste järgimine

Lasteaial on hea
maine, kollektiiv
on ühtehoidev ja
tubli.
Personalist hindab
tegevust väga
heaks ja heaks
90%.
Lastevanematest
ja KOV hindab
tegevust väga
heaks ja heaks
80%
Uus arengukava
2018- 2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Direktor

Lasteaia eelarve

Töörühmade
eestvedamine
prioriteetsete
eesmärkide täitmiseks
Lasteaia maine pidev
hindamine

Strateegiline
juhtimine

Arengukava 20152017 analüüs ja uue
arengukava
koostamine
Sisehindamise pidev
läbiviimine ja

x

Toimiv
sisehindamis-
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dokumenteerimine

süsteem

Sisehindamise aruande
koostamine 2017
Õppekava analüüs ja
korrigeerimine

Lasteaia töö
tulemuslikkusest
tedasaasmine,
tegevuste
parendamine

Enesekontrolli
tuleohutusaruande
täitmine ja esitamine
Vigastuste ennetamine
ja turvalisuse
edendamine ning
riskianalüüs

x

x

x

x

x

x

x

Aruanne on
esitatud kord
aastas

x

x

x

Täidetud kord
aastas

x

x

x

6.2 PERSONALIJUHTIMINE
Eesmärgid:
 lasteaias töötab nõutava kvalifikatsiooni ja asutuse põhiväärtustele vastavate õigete hoiakute ning käitumisega personal
 personal on aktiivselt kaasatud kogu lasteaia arendustegevusse

VALDKOND

TEGEVUS

TULEMUS

Personali
vajaduse
hindamine

Personali värbamine
vastavalt lasteaia
vajadusele

Ametikohad
on täidetud

Kvalifikatsiooninõuetele vastavate
õpetajate leidmine

On leitud
nõutava
kvalifikatsiooniga

2015

2016

2017

VASTUTAJA

FINANTSEERIMISE
ALLIKAS

x

x

x

Direktor

Lasteaia eelarve

x

x

x
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Personali
kaasamine ja
toetamine

Personalil on valmisolek
ja oskused hariduslike
erivajadustega lastega
(HEV) lastega
töötamiseks

õpetajad

Pedagoogilise nõukogu
töö korraldamine

Koosolekud
toimuvad ja
info liigub
Saavutatud
hea meeskonnatöö
Abipersonal
soovib kaasa
lüüa erinevate
ülesannete
täitmisel
Meeskonna
ootused
üksteisele on
edastatud,
kokkulepped
sõlmitud
Arenguvestlus
ed on läbi
viidud ja
tagasiside
antud

Töörühmade tegevuse
organiseerimine
Abipersonali osalemine
ühekordsete ülesannete
täitmisel ja töörühmades
(matkad, spordipäevad,
etendused jm)
Personaliga
meeskonnavestluste
läbiviimine ja tagasiside
andmine
Pedagoogilise
personaliga
arenguvestluste
läbiviimine ja tagasiside
andmine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Direktor

Lasteaia eelarve,

x
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Personali
arendamine ja
motiveerimine

Personali arengu
toetamine, õpetajalt
õpetajale koolitus,
parimate praktikate
jagamine, tagasiside
andmine

Personal on
töökohaga
rahul

Koolitusvajaduse
väljaselgitamine

Koolitusplaan
toimib
vastavalt
personali
vajadustele
Personal on
kutsealaselt
pädev

Koolitustel osalemine ja
selle toetamine
Sisekoolituste ja lahtiste
tegevuste korraldamine
Personali
hindamine ja
motiveerimine

Personali hindamine
sisekontrolli käigus
(õppetegevuste vaatlus,
dokumentatsiooni
kontroll, lahtised
tegevused, maja puhtuse
kontroll jm)
Personali
motivatsioonisüsteemi
väljatöötamine ja
rakendamine

Töökvaliteet
paraneb
pidevalt

On loodud uus
motivatsioonisüsteem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Direktor

Lasteaia eelarve,
projektid

Direktor

Lasteaia eelarve

6.3 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
Eesmärgid:
 koostöö huvigruppidega on planeeritud, see toetab lasteaia eesmärkide täitmist
 erinevad huvigrupid on kaasatud, see loob uusi võimalusi õppekasvatustöö rikastamiseks
 rahulolu uuringute ja sisehindamise tulemused on tagasisidestatud olulisematele huvigruppidele
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VALDKOND

TEGEVUS

TULEMUS

2015

2016

2017

VASTUTAJA

Koostöö
kavandamine

Lapsevanemate ootuste ja
rahulolu väljaselgitamine

Lapsevanemad on
kaasatud lasteaia
ellu, rahulolu on
kõrge, 90%,
koostöö
huvigruppidega
toimib

x

x

x

Direktor

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koostööplaanide
koostamine ja elluviimine

Huvigruppide
kaasamine

Lasteaiaga tutvumise
päeva korraldamine uute
laste peredele
Perede kaasamine lasteaia
üritustesse
Koostöö jätkamine kooli,
kohaliku omavalitsuse,
raamatukogu jt
partneritega
Lasteaia 50. sünnipäeva
ettevalmistamine ja
läbiviimine 2016. aasta
novembris

Lapsevanemad on
rahul ja
informeeritud.
Vanemad on
kaasatud õppe- ja
kasvatustegevusse
Koostöö
huvigruppidega
on pidev.
Saavutatud laste
igapäevaelu
mitmekesistamine
ja silmaringi
laiendamine

Direktor,
õpetajad,
personal

FINANTSEE
RIMISE
ALLIKAS
Lasteaia
eelarve

Lasteaia
eelarve,
projektid

x
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6.4 RESSURSSIDE JUHTIMINE
Eesmärgid:
 ressursside planeerimine on vajadustel põhinev
 ressursside juhtimine loob tingimused eesmärkide saavutamiseks ja parendusvaldkondade realiseerimiseks
 lasteaia õpi- ja kasvukeskkond on turvaline, kaasaegne ja heakorrastatud
VALDKOND

TEGEVUS

TULEMUS

2015

2016

2017

VASTUTAJA

FINANTSEERIM
ISE ALLIKAS

Eelarveliste
ressursside
juhtimine

Eelarve koostamine

Eelarve on
tasakaalus
Lasteaed on
remonditud,
esteetiline ja
puhas, vastab
nõuetele
IT-vahendid
vastavad
nõuetele
Õppevahendid
olemas
vastavalt
õppekavale
Õueala on
turvaline,
lastel on
piisavalt
mänguvahendeid
Lapsevanemad
on 80% rahul
lasteaia
õpikeskkonnaga

x

x

x

Direktor

Lasteaia eelarve,
projektid

x

x

x

x

x

Direktor

Lasteaia eelarve,
projektid

Direktor,
õpetajad,

Lasteaia eelarve

Materiaaltehnilise baasi
arendamine

Eelarve täitmise
analüüsimine

Arvutite soetamine
rühmadesse
Lasteaia välis- ja
sisekeskkonna
riskianalüüsi läbiviimine
Õueala uuendamine ja
korrashoid
Mööbli uuendamine
Sanitaarremondi tegemine

Inforessursside
juhtimine

Lasteaia uue kodulehe
loomine ja rakendamine

Uue
välimusega

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Eesti Hariduse
Infosüsteemi ja Eesti
Statistika andmete
täiendamine ja
uuendamine

Säästlik
majandamine
ja
keskkonnahoid

koduleht,
millega on
rahul 80 %
lapsevanemate
st ja 80%
hoolekogust

Järjepidev info edastamine
personalile,
lapsevanematele,
hoolekogule ja volikogule

Erinevad
osapooled on
kursis lasteaias
toimuvaga

Liitumine Eesti
Lasteaedade
Internetipõhise
Infosüsteemiga (ELIIS)

100%
õpetajatest
täidab tööks
vajalikke
dokumente
arvutipõhiselt

Lasteaia ümbruse
korrastamine, kevadine
koristusnädal
Keskkonnateemaliste
nädalate korraldamine
Materjalide
taaskasutamine

Lapsed ja
töötajad
käituvad
keskkonnasäästlikult ja
hoiavad oma
lasteaeda

personal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Direktor,
õpetajad,
personal

Lasteaia eelarve,
projektid

6.4.1 Investeeringud
Lasteaia territoorium

TEGEVUS
 õueala uuendamine ja korrastamine, sh teekatendid
 vahetada välja paviljoni põrand
 parandada paviljoni katus
 viia küttesüsteem üle taastuvenergia süsteemile

2015

2016
x
x

2017
x

400
x
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paigaldada uus aed
x

Lasteaia ruumid

Õppe- ja
arendustegevus









vahetada välja köögilauad ja –toolid
vahetada välja köögis nõudepesuruumi segisti dušiga
teostada sanitaarremonti rühmades vastavalt vajadusele
saali remont
I liitrühma riietehoiu remont
köögi ja lao remont
I korruse koridori remont









uuendada rühmade mööblit (uued laste lauad)
printer- skänner- koopiamasin
õppevahendite kapid ja riiulid rühmadesse, nukutoa mööbel
osta muusikakeskus
arvutid rühmadesse;
osta projektor ekraaniga;
täiendada õueala mänguvahendeid (karussell, kiigud)

x
x
x

x

4000
2000
4000
3000

600
1900

x

x

x
x
x
x
x

x

x

6.5 ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ
Eesmärgid:
 lasteaias kasutatavad õppemeetodid toetavad lapse mitmekülgset arengut ja õpihuvi
 õppekava toetab lasteaia õppeeesmärkide täitmist
 “Kiusamisest vaba” projekti läbi laste sotsiaalsete oskuste arendamine ja kiusamise ennetamine

VALDKOND

TEGEVUS

TULEMUS

2015

2016

2017

Lapse areng

Lapse arengu hindamine,
jälgimine, analüüsimine,
arenguvestluste jätkamine,
arengumapi täiustamine

Lapse areng
fikseeritakse
lapse arengu
vaatluslehel
ja antakse
tagasisidet

x

x

x

VASTUTAJA

FINANTSEERIMISE
ALLIKAS
Lasteaia eelarve

Direktor,
õpetajad,
logopeed
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Lapsevanemale lapse
arengust tagasiside
andmine ja nõustamine
Koolivalmiduse hindamine
koostöös logopeediga

Lapse erivajaduse (sh
andekuse) märkamine
koostöös õpetaja ja
logopeediga
Individuaalse arenduskava
(IAK) koostamine
erivajadusega lapsele,
lapse arengust tagasiside
andmine lapsevanemale
Lapse tervislikke eluviise
toetavad tegevused
(matkad, tervislik toit,
värskes õhus liikumine,
suusatamine, kelgutamine,
uisutamine)
Õppekava

Lasteaia õppekava
igaaastane täiendamine

vanematele
Arenguvestlustel käib
80 %
vanematest
Koolivalmiduse
saavutab
100 % lastest

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lapsega
tegelevad
isikud teevad
koostööd

x

x

x

Lapsele
pakutava
menüüga on
väga rahul
80 %
vanematest
Parendatud
õppekava

x

x

x

x

x

x

HEV lapsed
on toetatud

Direktor,
õpetajad

Lasteaia eelarve
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Õppekorraldus
ja meetodid

Lapsekesksest metoodikast
lähtumine
Õuesõppe metoodikaga
jätkamine
Õppekäikude ja
ekskursioonide
korraldamine
Õppimine mängu kaudu,
mänguoskuste
väärtustamine
Õppematerjalide
kaasajastamine

Väärtused ja
eetika

Lasteaia hea sisekliima ja
omavaheliste suhete
säilitamine
Rühma reeglite
kokkuleppimine koos laste
ja lastevanematega ja
nende järgimine
„Kiusamisest vaba“
programmi teemade
planeerimine rühmade
tegevuskavadesse ja
läbiviimine

On
arvestatud
laste soove ja
valikuid
Laps saab
teadmisi ja
kogemusi,
mis
avardavad
tema
silmaringi
Toimuvad
lõimitud
õppetegevused
Töötajad ja
vanemad on
teadlikud
lasteaia
väärtustest
Rühmas on
meeldiv ja
rahulik
õhkkond
Laste seas
väheneb
kiusamine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Direktor,
õpetajad

Lasteaia eelarve

Direktor,
õpetajad

Lasteaia eelarve

Pedagoogilises nõukogus arutatud 17.03.2015
Hoolekogus arutatud 18.03.2015
Volikogus esimesel lugemisel 28.04.2015
Lasteaia arengukava oli avalikustatud lasteaia kodulehel 26.05.2015- 9.06.2015.a. Ühtki muudatusettepanekut ei esitatud.
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