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   Tallinn 2021 
 



TEGEVUSKAVA 2022 
 

1. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 
 

Valdkond: Eestvedamine ja strateegiline juhtimine  

Eesmärgid: 

1. Asutuse tegevuse toimimist toetavat dokumentatsiooni on uuendatud; 

2. On suurendatud töörühmade eestvedajate vastutust. 

 

   Tegevus 

 

Aeg Vastutajad Ressursid 
 

Märkused 

2022 

Lasteaia rühmaliikide analüüs, 

vajadusel rühmaliikide muutmine 

mai 

2022 

direktor   

Lasteaia keskkonna ohutuse ja 

turvalisuse hindamine 

Riskianalüüsi täiendamine, 

vajadusel mudatuste tegemine 

mai 

2022 

töökeskkonna 

spetsialist 

  

Koostöös töörühmadega 

põhiväärtuste ülevaatamine, 

vajadusel uuendamine 

mai 

2022 

direktor   

Arengukava 2019-2022 analüüs, 

sisehindamise läbiviimine 

Meeskonnatööna arengukava 

koostamine aastateks 2023-2025 

sept 

2022 

 

direktor   

 

 

2.Personalijuhtimine 

 
Valdkond: Personalijuhtimine  

Eesmärgid: 

1. Personali ametialast kompetentsust koolituste ja kogemusõppe kaudu on toetatud 

ning tulemuslikkust analüüsitud; 

2. Personalivajadust on hinnatud ja ametikohad täidetud. 

 

   Tegevus 

 

Aeg Vastutaja Ressursid Märkused 

2022 

Tugispetsialistidelt sisekoolitus 

õpetajatele koostöö tõhustamiseks 

mai 2022 tugispetsialistide 

töörühm 

  

Personalivajaduse hindamine ja 

konkursside korraldamine 

ametikohtade täitmiseks 

2022 direktor   

Mentorite rakendamine uute 

töötajate sulandumiseks kollektiivi 

2022 direktor   



Koostöövestluste korraldamine 

rühmade meeskondadele töötajate 

ootuste väljaselgitamiseks 

2022 juhtkond   

Personali ühisürituste läbiviimine 

motiveerituse tõstmiseks 

2022 juhtkond   

Personali koostööprojekt 

Õunakese lasteaiaga „Õpi sõbralt“ 

2022 direktor   

 

 

3.Õppe- ja kasvatustegevus 
 

Valdkond: Õppe- ja kasvatustegevus 

 

Eesmärgid: 

1. Arendusrühma ja pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma õppekava on 

parendatud; 

2. Laste kõneuuringu testi sõnavara on kaasajastatud; 

3. TEL terviseprojektid on läbiviidud ja laste õuetegevusi on mitmekesistatud, 

tervislikud eluviisid on väärtustatud. 

 

   Tegevus 

 

Aeg Vastutaja Ressursid 
 

Märkused 

2022 

Arendusrühma ja pervasiivsete 

arenguhäiretega laste rühma 

õppekava parendamine 

2022 õppealajuhataja   

Laste kõneuuringu testi 

korrigeerimine ja täiendamine, 

sõnavara kaasajastamine 

2022 logopeedid   

Lasteaia 56. sünnipäeva tähistamine märts 

2022 

muusikaõpetaja   

Avatud tegevuste läbiviimine 

kolleegidele, analüüs 

mai 

2022 

õppealajuhataja   

TEL terviseprojektide läbiviimine 

laste tervisekasvatuse edendamiseks 

2022 TEL töörühm   

Laste õuetegevuste 

mitmekesistamine aktiivõppe 

meetodite, ühismängude ja 

õppekäikude kaudu 

2022 õppealajuhataja   

Osalemine loodusharidus-

programmides (KIK RMK) 

2022 õppealajuhataja   

 

 

 

4.Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine 



 

Valdkond: Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine 

Eesmärgid: 

1. Lastevanematega on koostööd parendatud; 

2. Lapsevanemaid võimetekohase kooli valikul on nõustatud; 

3. Toimib koostöö kõrgkoolidega. 

 

   Tegevus 

 

 

Aeg Vastutaja Ressursid 
 

Märkused 

2022 

Rahuloluküsitluste läbiviimine 

lastevanemate ootuste 

väljaselgitamiseks ja koostöö 

tõhustamiseks 

aprill 

2022 

direktor   

Lastevanemate kaasamine läbi 

hoolekogu asutuse arendustegevuss  

2022 direktor   

Lapsevanemate individuaalne 

nõustamine lapsele kooli valikul 

2022 tugispetsialistid   

Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli 

praktikantide juhendamine 

2022 õppealajuhataja   

Hariduslike erivajadustega laste 

toetamine koostöös Rajaleidja ja 

TÕNK spetsialistidega 

2022 tugispetsialistid   

 

5.Finants- ja haldusjuhtimine 

 
Valdkond: Finants- ja haldusjuhtimine  

Eesmärgid: 

1. Lasteaia õpi- ja töökeskkonda on parendatud; 

2. Laste mänguvõimalusi on parendatud. 

 

Tegevus 

 

 

Aeg Vastutaja Ressursid 
 

Märkused 

2022 

Õueala asfaltkatte uuendamine 2022 direktor 10000 € taotleda 

lisaressursse 

Juhtkonna kabinettides 

inventari uuendamine 

2022 majandusjuhataja 500 € eelarve 

Mängu- ja õppevahendite 

uuendamine rühmades 

2022 majandusjuhataja 1000 € eelarve 

 


