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Koostanud: Liina Altroff 

Võsu Kooli direktor  



Võsu Kooli lasteaiarühmade tegevuskava 2018/2019 

Juhtimine ja personalijuhtimine 

Tegevus Aeg Vastutaja 

Arengukavas esitatud väärtuste kinnistamine september-mai direktor, õppejuht 

Õppeaasta tööplaani koostamine august direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Tööajagraafikute koostamine vastavalt uuele 
tööajaplaanile Võsu ja Vihula lasteaias 

august direktor, õppejuht 

Võsupere tööajagraafikute ülevaatamine, 
täiendamine 

august direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Dokumentatsiooni korrastamine. september direktor, õppejuht 

Turva- ja tuleohutusõppused, reeglite 
kinnistamine 

september direktor, õppejuht 

Sisekontroll, sisehindamine jooksvalt direktor, õppejuht 

Projektitaotluste kirjutamine fondide 
avanemisel 

direktor, õppejuht  

Õppeaasta koolituskava koostamine august ja 
september 

direktor ja õppejuht 

Kordade seire ja uuendamine vastavalt 
vajadusele 

direktor ja õppejuht 

Kiusamisest vaba lasteaed koolitused august õpetajad 

Logopeedi palkamine 

ja tema töökorralduse kehtestamine 
september direktor, õppejuht 

Pedagoogiline nõukogu: Õppeaasta algusega 
seotud küsimused, tööplaani arutelu 

september direktor, õppejuht 

Tunnustussüsteemi väljatöötamine september-
detsember 

direktor, õppejuht 

Tervisekaitse nõuete täitmise kontroll, 
tervisetõendite kontroll 

november õppejuht, juhiabi 

Tulemus- ja koostöövestluste läbiviimine 
pedagoogilise personali ja tugitöötajatega 

mai direktor, õppejuht 



Töötajate tunnustamine mai direktor, õppejuht 

Õppeaasta analüüs mai-juuni direktor, õppejuht, 

meeskond 

Meeskonnakoolitused, -üritused august-mai direktor, õppejuht, 

meeskond 

Personaliotsing vastavalt 

vajadusele 
direktor, õppejuht 

 

 

Koostöö 

Tegevus Aeg Vastutaja 

Lasteaia töökorralduse tutvustamine, info 
edastamine (õppe-ja kasvatustöö korraldus, 
üritused jms) 

pidev direktor, õppejuht, 
õpetajad  

Kodulehekülje täiendamine, e-lasteaia täitmine pidev õppejuht 

Lapsevanemate koosolekud september, 
vajadusel jaanuar 

direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Isadepäeva tähistamine november õpetajad 

Jõulupidu detsember direktor, õppejuht 

Ümarlaud klassiõpetajatega koolivalmiduse 
teemal 

jaanuar õppejuht, õpetajad 

Lapsevanemate tagasisideküsitlused märts-aprill direktor, õppejuht 

Arenguvestlused aprill-mai  õpetajad 

Koolivalmiduskaartide väljastamine mai  õpetajad 

õppealajuhataja 

Ürituste korraldamine vanemate kaasabil vastavalt 

tööplaanile 

juhtkond, õpetajad, 

lapsevanemad 

Peod, perepeod vastavalt 

tööplaanile 

õpetajad, 

muusikaõpetajad 



Õppekäigud  vastavalt 
tööplaanile 

õpetajad, 
lapsevanemad 

Kontaktid  lapsevanematega, tagasiside laste 
edasijõudmise kohta  

pidev  õpetajad, juhtkond 

Kohalike ettevõtjatega kontaktide loomine ja 
hoidmine. 

pidev direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Ühisõppimine teiste piirkonnas asuvate või 
sarnaste lasteaedadega 

vastavalt 
kokkulepetele 

direktor, õppejuht 

Koostöö Rajaleidja keskusega pidev direktor, õppejuht 

Kevadpidu, koolisaatmise pidu mai direktor, õppejuht, 
õpetajad 

 

Ressursside juhtimine 

Õppevahendite inventuur ja hankeplaan august direktor, õppejuht, 

õpetajad 

Õppevahendite täiendamine jooksvalt direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Mänguasjade uuendamine jooksvalt direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Huviringide avamine september september 

Järgmise aasta eelarve koostamine september-
oktoober 

direktor, õppejuht 

Lasteaiarühmade sümboolikaga ühiste 
tunnusesemete valimine ja tellimine 

oktoober-
detsember 

direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Vihula lasteaia siseruumide remont esimesel 
võimalusel 

vastavalt 
eelarvelistele 
vahenditele 

Riistvara-tarkvara täiendamine jooksvalt direktor 

Võsupere terrassile turvatõkete paigaldamine juuli valla 
majandusspetsialist 

Võsu lasteaia projekteerimine jooksvalt koostöös vallaga 



Mänguväljakute uuendamine suvi direktor, õppejuht 

Ruumide sisustuse uuendamine suvi jooksvalt 

 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine 

Uute, arengukavast lähtuvate eesmärkide 
püstitamine 2018/19 õppeaastaks 

august-september direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Aasta tööplaanide koostamine rühmades ja 
kinnitamine 

august-september  direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Haridusuuendustest lähtuvate õppemeetodite 
juurutamine ja personali koolitamine 

september-mai direktor, õppejuht 

Lasteaiarühmade eripärade kaardistamine ja 
kooskõlastamine 

oktoober-jaanuar direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Robootikakomplekti rotatsioon ja koolitused 
rühmades 

oktoober-mai õppejuht, õpetajad 

Rühmade eripäradest lähtuvate tegevuste 
planeerimine 

jaanuar õppejuht, õpetajad 

Huviringide töö korraldamine september direktor 

Kiusamisvaba lasteaed põhimõtete 
rakendamine 

alates september direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine, 
kõneraviga alustamine 

september logopeed 

Sisekoolitused vastavalt vajadusele lähtuvalt 
arengukavas kokku lepitud väärtustest ja 
olulistest valdkondadest 

jooksvalt, 
vastavalt 
koolituskavale 

direktor, õppejuht 

Laste arengu analüüs ja arengu analüüsi tabelite 
täitmine 

detsember, mai  õpetajad 

Koolivalmiduskaartide koostamine aprill-mai  õpetajad 

Õpetajate praktiliste kogemuste jagamine  jooksvalt õppejuht, õpetajad 

Lasteasutuse õppekava täitmise analüüsimine mai  direktor, õppejuht, 
õpetajad 



Õppekirjanduse ja õppevahendite uuendamine 
ja täiendamine 

vastavalt 
vajadusele 

õppejuht, õpetajad 

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine, 
vajadusel koolitused 

pidev direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Õppekava õuesõppe ja aktiivõppe valdkonna 
väljatöötamine 

september-mai direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Huviringide tagasiside mai direktor, õppejuht 

 



Võsu Kooli lasteaiarühmade tegevuskava 2019/2020 

Juhtimine ja personalijuhtimine 

Tegevus Aeg Vastutaja 

Ühiste arengukavas kinnitatud ühiste väärtuste 
ülevaatamine 

august direktor, õppejuht 

Arengukava täitmise analüüs august-september direktor, õppejuht 

Õppeaasta tööplaani koostamine august direktor, õppejuht, 

õpetajad 

Lasteaiarühmade dokumentatsiooni 

korrastamine 
september direktor, õppejuht 

Turva- ja tuleohutusõppused, 

reeglite kinnistamine 
september direktor, õppejuht 

Tööajagraafikute ülevaatamine ja täiendamine august direktor, õppejuht 

Sisekontroll, sisehindamine jooksvalt direktor, õppejuht 

Projektitaotluste kirjutamine vastavalt fondide 
avanemisele 

direktor, õppejuht  

Õppeaasta koolituskava koostamine august ja 
september 

direktor ja õppejuht 

Kordade seire ja uuendamine jooksvalt, 
vastavalt 
vajadusele 

direktor ja õppejuht 

Psühholoogi kaasamine lasteaedade töösse 
ja tema töökorralduse kehtestamine 

september direktor, õppejuht 

Pedagoogiline nõukogu: Õppeaasta algusega 
seotud küsimused, tööplaani arutelu 

september direktor, õppejuht 

Tervisekaitse nõuete täitmise kontroll, 
tervisetõendite kontroll 

november õppejuht, juhiabi 

Tulemus- ja koostöövestluste läbiviimine 
pedagoogilise personali ja tugitöötajatega 

mai direktor, õppejuht 

Töötajate tunnustamine mai direktor, õppejuht 



Õppeaasta analüüs mai-juuni direktor, õppejuht, 
meeskond 

Meeskonnakoolitused, -üritused august-mai direktor, õppejuht, 
meeskond 

Personaliotsing vastavalt 
vajadusele 

direktor, õppejuht 

 

Koostöö 

Tegevus Aeg Vastutaja 

Kodulehekülje täiendamine, e-kooli täitmine pidev direktor, õppejuht 

Lapsevanemate koosolekud september, 
vajadusel jaanuar 

direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Lapsevanemate kool vastavalt 
kokkuleppele 

direktor, õppejuht 

Isadepäeva tähistamine november õpetajad 

Jõulupeod detsember direktor, õppejuht 

Ümarlaud klassiõpetajatega koolivalmiduse 
teemal 

jaanuar õppejuht, õpetajad. 

Lapsevanemate tagasisideküsitlused märts-aprill direktor, õppejuht 

Koolivalmiduskaartide väljastamine mai  õpetajad 
õppealajuhataja 

Ürituste korraldamine vanemate kaasabil vastavalt 
tööplaanile 

direktor, õppejuht, 
õpetajad, 
lapsevanemad 

Ettevõtjatega koostöövõimaluste kaardistamine september-
oktoober 

direktor, õppejuht 

Peod, perepeod vastavalt 
tööplaanile 

õpetajad, 
muusikaõpetajad 

Õppekäigud  vastavalt 
tööplaanile 

õpetajad, 
lapsevanemad 



Kontaktid  lapsevanematega, tagasiside laste 
edasijõudmise kohta  

pidev  õpetajad, juhtkond 

Koostöö Rajaleidja keskusega pidev direktor, õppejuht 

Kevadpidu, koolisaatmise pidu mai direktor, õppejuht, 

õpetajad 

 

 

Ressursside juhtimine 

Õppevahendite inventuur ja hankeplaan august direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Õppevahendite täiendamine jooksvalt direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Mänguasjade uuendamine jooksvalt direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Huviringide avamine september direktor, õppejuht 

Järgmise aasta eelarve koostamine september-
oktoober 

direktor, õppejuht 

Vihula lasteaia õueala uuendamine esimesel 
võimalusel 

direktor, õppejuht 

Riistvara-tarkvara täiendamine jooksvalt direktor, õppejuht 

Hoonete pidev seire jooksvalt valla majandusjuht 

Võsu lasteaia projekteerimine jooksvalt koostöös vallaga 

Kuivatuskappide muretsemine september direktor, õppejuht 

Mänguväljakute täiendamine suvi direktor, õppejuht 

Ruumide sisustuse uuendamine jooksvalt direktor, õppejuht, 

õpetajad 

Tervisliku toitumise põhimõtete ülevaatamine 

ja juurutamine 
jaanuar-veebruar direktor, õppejuht 

 

 

 



 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine 

Uute, arengukavast lähtuvate eesmärkide 

püstitamine 2019/20 õppeaastaks 
august-september direktor, õppejuht, 

õpetajad 

Aasta tööplaanide koostamine rühmades ja 

kinnitamine 
august-september  direktor, õppejuht, 

õpetajad 

Haridusuuendustest lähtuvate õppemeetodite 

juurutamine ja personali koolitamine 
september-mai direktor, õppejuht, 

õpetajad 

Lasteaiarühmade eripärade kaardistamine ja 
kooskõlastamine 

oktoober-jaanuar direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Robootikakomplekti rotatsioon ja koolitused 
rühmades 

oktoober-mai direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Rühmade eripäradest lähtuvate tegevuste 
planeerimine 

jaanuar direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Huviringide töö korraldamine september direktor, õppejuht 

Kiusamisvaba lasteaed põhimõtete kasutamine jooksvalt direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine, 
kõneraviga alustamine 

september direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Sisekoolitused vastavalt vajadusele lähtuvalt 
arengukavas kokku lepitud väärtustest ja 
olulistest valdkondadest 

jooksvalt, 
vastavalt 
koolituskavale 

direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Laste arengu analüüs ja arengu analüüsi tabelite 
täitmine 

detsember, mai  õpetajad 

Arenguvestlused lapsevanematega aprill-mai  õpetajad 

Koolivalmiduskaartide koostamine aprill-mai  õpetajad 

Õpetajate praktiliste kogemuste jagamine  jooksvalt õpetajad 

Lasteasutuse õppekava täitmise analüüsimine mai  direktor, õppejuht, 

õpetajad 



Projektide kirjutamine  projektide 
avanemisel 

direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Õppekirjanduse ja õppevahendite uuendamine 
ja täiendamine 

vastavalt 
vajadusele 

direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine, 
vajadusel koolitused 

pidev direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Õppekava õuesõppe ja aktiivõppe valdkonna 
rakendamine 

pidev õppejuht, õpetajad 

Uute rühmaga liituvate laste jaoks 
sisseelamisprogrammi väljatöötamine 

jaanuar-märts direktor, õppejuht 

Huviringide tagasiside mai direktor, õppejuht 

 

  



Võsu Kooli lasteaiarühmade tegevuskava 2020/2021 

Juhtimine ja personalijuhtimine 

Tegevus Aeg Vastutaja 

Arengukavas kinnitatud ühiste väärtuste 
ülevaatamine 

september-mai direktor, õppejuht 

Arengukava täitmise analüüs august direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Õppeaasta tööplaani koostamine august direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Dokumentatsiooni korrastamine september direktor, õppejuht 

Turva- ja tuleohutusõppused, reeglite 

kinnistamine 
september direktor, õppejuht 

Tööajagraafikute ülevaatamine ja täiendamine august direktor, õppejuht 

Sisekontroll, sisehindamine jooksvalt direktor, õppejuht 

Projektitaotluste kirjutamine vastavalt fondide 
avanemisele 

direktor, õppejuht  

Õppeaasta koolituskava koostamine august ja 
september 

direktor ja õppejuht 

Kordade seire ja uuendamine jooksvalt, 
vastavalt 
vajadusele 

direktor ja õppejuht 

Pedagoogiline nõukogu: Õppeaasta algusega 
seotud küsimused, tööplaani arutelu 

september direktor, õppejuht 

Tervisekaitse nõuete täitmise kontroll, 
tervisetõendite kontroll 

november õppejuht 

Personali rahuloluküsitlused aprill direktor, õppejuht 

Tulemus- ja koostöövestluste läbiviimine 
pedagoogilise personali ja tugitöötajatega 

mai direktor, õppejuht 

Töötajate tunnustamine mai direktor, õppejuht 

Õppeaasta analüüs mai-juuni direktor, õppejuht, 

meeskond 



Meeskonnakoolitused, -üritused august-mai direktor, õppejuht, 
meeskond 

Sisehindamise aruande koostamine aprill-juuni direktor, õppejuht 

Personaliotsing vastavalt 

vajadusele 
direktor, õppejuht 

 

Koostöö 

Tegevus Aeg Vastutaja 

Lasteaia töökorralduse kohta info jagamine 
(õppe-ja kasvatustöö korraldus, üritused jms) 

pidev direktor, õpetajad  

Kodulehekülje täiendamine, e-kooli täitmine pidev direktor kodulehe 
administraator 

Lapsevanemate koosolekud september, 
vajadusel jaanuar 

direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Isadepäeva tähistamine november õpetajad 

Jõulupeod detsember direktor, õppejuht 

Arenguvestlused jaan-mai  õpetajad 

Ümarlaud klassiõpetajatega koolivalmiduse 
teemal 

jaanuar õppejuht, õpetajad 

Lapsevanemate tagasisideküsitlused märts-aprill direktor, õppejuht 

Koolivalmiduskaartide väljastamine mai  õpetajad 
õppealajuhataja 

Ürituste korraldamine vanemate kaasabil vastavalt 
tööplaanile 

direktor, õppejuht, 
õpetajad, 
lapsevanemad 

Koostööks valmis ettevõtjate kaardistamine september-
oktoober 

direktor, õppejuht 

Peod, perepeod vastavalt 
tööplaanile 

õpetajad, 
muusikaõpetajad 

Õppekäigud  vastavalt 
tööplaanile 

õpetajad, 
lapsevanemad 



Kontaktid  lapsevanematega, tagasiside laste 
edasijõudmise kohta  

Pidev  õpetajad, juhtkond 

Koostöö Rajaleidja keskusega Pidev direktor, õppejuht 

Kevadpidu, koolisaatmise pidu mai direktor, õppejuht, 

õpetajad 

 

Ressursside juhtimine 

Õppevahendite täiendamine jooksvalt direktor, õppejuht, 

õpetajad 

Mänguasjade uuendamine jooksvalt direktor, õppejuht, 

õpetajad 

Huviringide avamine september direktor, õppejuht 

Järgmise aasta eelarve koostamine september-
oktoober 

direktor, õppejuht 

Riistvara-tarkvara täiendamine jooksvalt direktor, õppejuht 

Võsu lasteaia ehitus jooksvalt kooli pidaja 

Kuivatuskappide muretsemine september direktor, õppejuht 

Mänguväljakute täiendamine suvi direktor, õppejuht 

Ruumide sisustuse uuendamine jooksvalt direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Õppevahendite inventuur ja hankeplaan mai-juuni direktor, õppejuht, 
õpetajad 

 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine 

Uute, arengukavast lähtuvate eesmärkide 
püstitamine 2020/21 õppeaastaks 

august-september direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Aasta tööplaanide koostamine rühmades ja 
kinnitamine 

august-september  direktor, õppejuht, 
õpetajad 



Haridusuuendustest lähtuvate õppemeetodite 
juurutamine ja personali koolitamine 

september-mai direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Lasteaiarühmade eripärade kaardistamine ja 
kooskõlastamine 

oktoober-jaanuar direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Robootikakomplekti rotatsioon ja koolitused 
rühmades 

oktoober-mai direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Rühmade eripäradest lähtuvate tegevuste 
planeerimine 

jaanuar direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Huviringide töö korraldamine september direktor, õppejuht 

Kiusamisvaba lasteaed põhimõtete 
rakendamine 

alates september direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine, 
kõneraviga alustamine 

september direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Sisekoolitused vastavalt vajadusele lähtuvalt 
arengukavas kokku lepitud väärtustest ja 

olulistest valdkondadest 

jooksvalt, 
vastavalt 

koolituskavale 

direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Laste arengu analüüs ja arengu analüüsi tabelite 

täitmine 
detsember, mai  õpetajad 

Arenguvestlused lapsevanematega aprill-mai  õpetajad 

Koolivalmiduskaartide koostamine aprill-mai  õpetajad 

Õpetajate praktiliste kogemuste jagamine  jooksvalt õpetajad 

Lasteasutuse õppekava täitmise analüüsimine mai  direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Projektide kirjutamine  projektide 
avanemisel 

direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Õppekirjanduse ja õppevahendite uuendamine 
ja täiendamine 

vastavalt 
vajadusele 

direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine, 
vajadusel koolitused 

pidev direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Õppekava õuesõppe ja aktiivõppe valdkonna 
analüüs 

september-mai õppejuht, õpetajad 



Uute rühmaga liituvate laste jaoks 
sisseelamisprogrammi rakendamine 

jaanuar-märts direktor, õppejuht, 
õpetajad 

Huviringide tagasiside mai direktor, õppejuht 

 


