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I .Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eesmärgid 2021-2022 arengukava tegevuskavas 

1. Asutuse tegevuse toimimist toetavat dokumentatsiooni on uuendatud; 

2. On osaletud erinevates haridusprogrammides ja projektides; 

3. On suurendatud töörühmade eestvedajate vastutust. 

Prioriteetsed tegevused eesmärkide 

saavutamiseks 

Tähtaeg Vastutaja (d) 

Tegevuskava 

Õppeaasta tegevuskava väljatöötamine 

Tegevuskava toimimise jälgimine ja analüüs 

 

august 2021 

pidev 

 

direktor, õppealajuhataja 

Ürituste ajakava koostamine kalendrikuude lõikes 

infostendile 

pidev õppealajuhataja 

Pildipanga koostamine õppeaasta üritustest  

Kodulehel sisu pidev uuendamine 

pidev direktor, õppealajuhataja 

Töörühmade aasta tööplaanide koostamine  

Planeeritu toimimise jälgimine ja analüüs 

september 2021 

õppeaasta 

töörühmade juhid 

Tunnustusprogrammi "Hea lasteaed kui väärtuspõhine 

lasteaed 2021" analüüsi kirjutamine 

november 2021 töörühm 

Arengukava tegevuskava aastaks 2022 koostamine 

 

detsember 2021 direktor 

Kandideerimine konkursil „Tervise tegu 2022“ 

 

mai 2022 TEL meeskond  

Lasteaia põhiväärtuste ülevaatamine, vajadusel täiendamine 

 

mai 2022 arendustöörühm 

 

II Personalijuhtimine 
 

Eesmärgid 2021-2022 arengukava tegevuskavas 

1. Personali ametialast kompetentsust koolituste ja kogemusõppe kaudu on toetatud ning 

tulemuslikkust analüüsitud; 

2. Personali on kaasatud otsustusprotsessidesse ja motiveeritud enesearendamisele. 

 

Prioriteetsed tegevused eesmärkide 

saavutamiseks 

Tähtaeg Vastutaja (d) 

Personali koolitused: 

Evakuatsiooniõppuse läbiviimine 

september 2021 majandusjuhataja 

Personali koostööprojekt Tallinna Õunakese Lasteaiaga 

’’Õpi sõbralt’’ 

õppeaasta direktor 

Riskianalüüsi läbiviimine, lasteaia keskkonna ohutuse ja 

turvalisuse hindamine 

pidev töökeskkonnaspetsialist 

tervishoiutöötaja 

Personali rahulolu uurimine, analüüsimine, tagasiside  aprill 2022 direktor 

 

Personali arenguvestluste läbiviimine 

 

aprill, mai 2022 juhtkond 

Personalivajaduste hindamine, analüüsimine ning 

värbamisprotsessi planeerimine 

pidev direktor 

Sisekontroll 

Õppekasvatustöö e-päevikute kontroll 

Planeeritud õppeategevuste vaatlus, analüüs, tagasiside 

Hügieeninõuete täitmise kontroll rühmades 

Tuleohutusnõuete täitmine personali poolt 

Köögi puhtuse kontroll 

Õuealal paiknevate mänguvahendite kontroll 

Tööohutusalaste nõuete täitmine personali poolt 

 

pidev 

õppeaasta 

õppeaasta 

õppeaasta 

õppeaasta 

õppeaasta 

õppeaasta  

 

õppealajuhataja 

õppealajuhataja 

tervishoiutöötaja 

majandusjuhataja 

majandusjuhataja 

majandusjuhataja 

töökeskkonnaspetsialist 



Õppekava täitmise analüüs 

 

mai 2022 õppealajuhataja 

Üritused personalile: 

Õpetajate päeva tähistamine, personali tunnustamine  

Ühine väljasõit Saaremaale 

Personali jõulupidu 

Lasteaia 56. sünnipäeva tähistamine 

Õppeaasta pidulik lõpetamine 

Infotunnid pedagoogidele, töökogemuste jagamine 

(kolmapäeval) 

Infotunnid õpetaja abidele (neljapäeval) 

Juhtkonna koosolekud (kuu eelviimane nädal) 

Tugispetsialistide koosolekud 

 

 

6. oktoober 2021 

02.-03.10.2021 

detsember 2021 

07.03.2022 

31.05.2022 

õppeaasta 

1 x nädalas 

1 x kuus 

1 x kuus 

1 x kuus 

 

juhtkond 

juhtkond 

juhtkond 

muusikaõpetaja 

direktor 

õppealajuhataja 

 

majandusjuhataja 

direktor 

töörühma juht 

 

III Õppe- ja kasvatustegevus 

 

Eesmärgid 2021-2022 arengukava tegevuskavas 

1. Arendusrühma ja pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma õppekava on parendatud; 

2. Laste õuetegevusi on mitmekesistatud aktiivõppe meetodite, ühismängude ja 

jalutuskäikude kaudu; 

3. Õppekasvatustöös on lähtutud väärtuskasvatuse põhimõtetest. 

 

Prioriteetsed tegevused eesmärkide 

saavutamiseks 

Tähtaeg Vastutaja (d) 

Õppeaasta tegevuskava koostamine 

 

31.08.2021 direktor, õppealajuhataja 

Rühmade tegevuskava koostamine  

 

01.09.2021 rühma pedagoogid 

Lahtised korrektsiooni tegevused kolleegidele 

Mesimummude rühma pedagoogid 

Linnupoegade rühma pedagoogid  

Mürakarude rühma pedagoogid 

Kullakeste rühma pedagoogid 

Naksitrallide rühma pedagoogid 

Sipsikute rühma pedagoogid 

 

oktoober 

november 

jaanuar 

veebruar 

märts 

aprill 

õppealajuhataja 

Laste sõnalavastuste ettevalmistamine, läbiviimine: 

Naksitrallid, Sipsikud, Mürakarud 

 

märts 2022 

 

rühmade meeskonnad 

Avatud tegevuste läbiviimise analüüs, tagasiside andmine 

 

mai 2022 õppealajuhataja 

Pedagoogi õppe-ja kasvatustegevuse analüüs (kirjalik) 

 

mai 2022 pedagoogid 

Õppeaasta eesmärkide täitmise analüüs, tagasiside andmine 

 

mai 2022 õppealajuhataja 

Rühma õppeaasta kokkuvõtte esitamine 

 

mai 2022 rühma pedagoogid 

Tervisedendus: 

TEL tegevuskava koostamine 

TEL ürituste läbiviimine (lapsed, personal) 

TEL tegevuskava rakendamise analüüs  

 

01.09.2021 

õppeaasta 

mai 2022 

 

TEL meeskond 

Lapse areng: 

Laste uuringute teostamine, analüüs 

Individuaalsete arenduskavade rakendamine 

Lapsevanematele laste arengust tagasiside andmine 

(arenguvestlused) 

Koolivalmiduse hindamine ja analüüs (koolivalmiduskaart) 

 

 

september 2021 

õppeaasta 

õppeaasta 

 

mai 2022 

 

rühmade pedagoogid 

rühmade pedagoogid 

rühmade pedagoogid 

 

lõpurühmade pedagoogid 



Laste üritused 

September 

Teadmiste päeva tähistamine õues 

Vanavanemate päev 

Kristiine linnaosa lasteaedade spordipäev hoovis 

Oktoober 

Leivanädala tähistamine 

Rahvusvaheline kaisukarupäev 

November 

Isadepäeva tähistamine rühmades 

Kadri ja Mardi karneval 

Advendihommik 

Detsember 

Piparkookide küpsetamine 

Jõulupeod  

Jaanuar 

Kuuse ärasaatmine  

Värvide nädal 

Veebruar 

Kristiine linnaosa lasteaedade Talvetrall 

Sõbrapäeva tähistamine 

Eesti toitude nädal 

Eesti Vabariigi aastapäeva aktus 

Vastlapäeva tähistamine 

Luuletuste esitamise konkurss 

Märts 

"Eesti keele kaunis kõla" 

Teatrikuu - teeme ise teatrit! 

Lasteaia sünnipäev 

Emakeele päeva tähistamine saalis 

Aprill 

Südamenädala tähistamine 

"Võlu oja" Vene kultuurikeskuses 

Mai  

Emadepäeva simman  

Maisimman Rocca al Mares 

Lasteaia lõpupidu 

 

 

01.09.2021  

13.09-17.09.2021 

23.09.2021 

 

04.-08.10.2021 

27.10.2021 

 

12.11.2021 

25.11.2021  

29.11.2021  

 

06.-10.12.2021 

20.-22.12.2021 

 

06.01.2022  

17.01-21.01.2022 

 

01.02.2022  

15.02.2022 

21.-25.02.2022 

23.02.2022 

28.02.2022 

veebruar 2022 

 

07.-11.03.2022 

märts 2022 

07.03.2022 

14.03.2022 

 

18.04-22.04.2022 

aprill 

 

09.05.2022 

mai 2022 

31.05.2022 

 

 

tervisemeeskond 

pedagoogid, muusikaõpetaja 

liikumisõpetaja 

 

tervisemeeskond 

tervisemeeskond 

 

 pedagoogid, muusikaõpetaja 

rühmade pedagoogid 

muusikaõpetaja 

 

rühmade pedagoogid 

rühmade pedagoogid 

 

muusikaõpetaja 

rühmade pedagoogid 

 

liikumisõpetaja 

rühmade pedagoogid 

majandusjuhataja 

muusikaõpetaja 

tervisemeeskond 

tugispetsialistid 

 

tugispetsialistid 

rühma pedagoogid 

muusikaõpetaja 

tugispetsialistid 

 

tervisemeeskond 

liikumisõpetaja 

 

muusikaõpetaja 

muusikaõpetaja 

lõpurühmade pedagoogid  

Õppekava: 

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma ja arendusrühma 

õppekava parendamine 

 

õppeaasta 

 

arendustöörühm 

Lasteaiasisene konkurss “Õppevahendite mitmekesisus 

rühmas“ 

õppeaasta direktor, õppealajuhataja 

 

 

IV Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine 

 

Eesmärgid 2021-2022 arengukava tegevuskavas 

1. Lastevanematega koostööd on parendatud 

2. Lapsevanemaid on võimetekohase kooli valikul nõustatud. 

 

Prioriteetsed tegevused eesmärkide 

saavutamiseks 

Tähtaeg Vastutaja (d) 

Koostöö lastevanematega: 

Lastevanemate kaasamine lasteürituste läbiviimisel 

Lasteaia põhieesmärkide tutvustamine lastevanemate koosolekutel 

Kevadtalgute läbiviimine koostöös hoolekoguga 

 

õppeaasta 

õppeaasta 

mai 2022 

 

rühmaõpetajad 

rühmaõpetajad 

majandusjuhataja 

Huvigruppide kaasamine lasteaia arendustegevusse: 

Lastevanemate rahulolu-uuringu läbiviimine, analüüs, tagasiside 

 

 

märts 2022 

 

direktor 



Lasteaia 56. sünnipäeva tähistamine 

 

07.03.2022 muusikaõpetaja 

Konkursid: 

Osavõtt luulekonkursist Eesti keele kaunis kõla 

Osavõtt Tallinna erivajadustega laste- ja noorte lauluvõistlusest  

Osavõtt konkursist Hea lasteaia rajaleidja 2021 

 

märts 2022 

mai 2022 

oktoober 2021 

 

õppealajuhataja 

muusikaõpetaja  

töörühm 

Kristiine linnaosa lasteaedade ühisüritused: 

Tantsupäev „Võluoja“ 

Maisimman Rocca al Mares 

 

aprill 2022 

mai 2022 

 

muusikaõpetaja 

muusikaõpetaja 

Lastevanemate kaasamine lasteaia ürituste planeerimisse õppeaasta rühmade meeskonnad 

 

Lapsevanemate individuaalne nõustamine lapsele kooli valikul 

 

mai 2022 tugispetsialistid 

 

V Ressursside juhtimine 

 

Eesmärgid 2021-2022 arengukava tegevuskavas 

1. Lasteaia õpi-ja töökeskkonda on parendatud;  

2. Õueala õpi- ja kasvukeskkonda on parendatud; 

3. Õue välistrepid on remonditud. 

 

Prioriteetsed tegevused eesmärkide  

saavutamiseks 

Tähtaeg Vastutaja (d) 

Juhtkonna kabinettide inventari uuendamine 

 

mai 2022 majandusjuhataja 

Õueala atraktsioonide aluspinna turvakatete uuendamine  

 

mai 2022 majandusjuhataja 

Säästlik majandamine ja turvalisus: 

Kommunaalkulude järjekindel jälgimine, kokkuhoid 

Mänguväljaku ja õueala turvalisuse jälgimine 

Paberi sorteerimine, jääkmaterjalide kasutamine 

 

õppeaasta 

õppeaasta 

õppeaasta 

 

majandusjuhataja 

majandusjuhataja 

õppealajuhataja 

Õppe- ja mänguvahendite täiendamine 

 

õppeaasta õppealajuhataja 

Õue välistreppide remont 

 

mai 2022 majandusjuhataja 

 


