TALLINNA KANNIKESE LASTEAIA
ARENGUKAVA 2014 – 2018

TEGEVUSKAVA 2017 - 2018

Tallinn 2016

TEGEVUSKAVA 2017-2018
1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine
Valdkond: Eestvedamine ja strateegiline juhtimine
Eesmärgid:
1. On suurendatud töörühmade eestvedajate vastutust
2. On uuendatud juhtimisalast dokumentatsiooni
Tegevus

Aeg

Vastutajad

Ressursid Märkused

2017 2018
Töörühmade tööplaanide
koostamine, tutvustamine
Planeeritu läbiviimine
Analüüs, tagasiside

x

x

x
x

x
x

Dokumendi Lapse arengu
toetamine uuendamine
Rakendamine, täiendamine

x

Tööohutusjuhendite uuendamine
Rakendamine

x
x

x

Koostöös töörühmadega
põhiväärtuste ülevaatamine,
vajadusel uuendamine
Arengukava 2014-2018 analüüs
Meeskonnatööna arengukava
koostamine aastateks 2019-2024

töörühmade
juhid
direktor

x
majandusjuhataja
x

direktor

x

direktor

x

2.Personalijuhtimine
Valdkond: Personalijuhtimine
Eesmärgid:
1. Personali koolitused toetavad nende arengut
2. Pedagoogide osavõttu linna ainesektsioonide tööst on suurendatud
3. Lastevanematega on tõhustatud koostööd lasteaia ürituste läbiviimisel
Tegevus

Aeg
2017

Logopeedide sisekoolitus
x
õpetajatele „Logopeedi ja õpetaja
koostöö“

Vastutaja
2018
logopeedide
töörühm

Ressursid

Märkused

Õpetajate sisekoolitus
õpetajaabidele „Meeskonnatöö “
Väärtusarenduse alane
täiendkoolitus õpetajatele
Kõik õpetajad külastavad
õppeaasta jooksul 1-2 linna
ainesektsiooni üritust
Lastevanemate kaasamine
lasteaia ürituste planeerimisse
(koosolekud, ümarlauad)
E-päeviku kasutamise koolituse
läbiviimine pedagoogidele

õpetajate
töörühm

x
x

direktor

x

x

õppealajuhataja

x

x

rühmade
meeskonnad

x

direktor

300 €

eelarve

300 €

eelarve

3.Õppe- ja kasvatustegevus
Valdkond: Õppe- ja kasvatustegevus
Eesmärgid:
1. Kiusamisest vaba lasteaed metoodika rakendumist on hinnatud
2. Õppekava rakendumist on analüüsitud väärtuskasvatuse osas
3. Korrektsioonitegevuste läbiviimise metoodikat on parendatud
4. Lasteaias on kasutusel e-päevik
Tegevus

Aeg
2017

Rakendada kõikides rühmades
Kiusamisest vaba lasteaed
metoodika põhimõtteid
Kiusamisest vaba lasteaed
metoodika rakendumise
analüüs, tagasiside
Õppekavas Mina ja keskkond
valdkonna täiendamine
väärtuskasvatuse osaga
Kirjaliku ja piltliku õppevara
loomine
Rakendamine, täiendamine

Vastutaja
2018

x

õppealajuhataja

x

x

õppealajuhataja

õppealajuhataja

x
x

x

Korrektsiooni lahtiste tegevuste x
läbiviimine kolleegidele, analüüs
Rakendamine, parendamine

x

E-päeviku rakendamine
Analüüs, tagasiside

x

õppealajuhataja

x

pedagoogid

Ressursid

Märkused

4.Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
Valdkond: Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
Eesmärgid:
1. Lasteaia lahtiste uste päeva on aktiivselt reklaamitud ja koostöö tõhusust hinnatud
2. Rahvusvahelise logopeedia päeva raames infoseminare on korraldatud
3. Lapsevanemaid võimetekohase kooli valikul on nõustatud
Tegevus

Aeg

Vastutaja

Ressursid

Märkused

2017 2018
Lasteaia lahtiste uste päeva
reklaamiks kõikide võimalike
infokanalite kasutamine
Analüüs, järelduste tegemine
Logopeediapäeva raames
infoseminaride korraldamine

x

x

x
x

Lapsevanemate individuaalne
nõustamine lapsele kooli valikul

x

x

direktor

logopeedide
töörühm
tugispetsialistid

5.Finants- ja haldusjuhtimine
Valdkond: Finants- ja haldusjuhtimine
Eesmärgid:
1. Õue välistrepid on remonditud
2. Rühmades on inventar kaasajastatud ja laste mänguvõimalusi on parendatud
Tegevus

Aeg

Vastutaja

Ressursid

Märkused

10000 €

taotleda
lisaressursse

2017 2018
Õue välistreppide remont

x

direktor

Lastetekkide vahetamine
kõikides rühmades

x

majandusjuhataja 1500 €

eelarve

Tugispetsialistide
kabinettides mööbli
kaasajastamine

x

majandusjuhataja

500 €

eelarve

Õueala täiendamine uute
mänguvahenditega
Mänguvahendite
uuendamine rühmades

x

2000 €

x

majandusjuhataja 1000 €

eelarve

600 €

eelarve

x

majandusjuhataja
x

600 €

