
Kinnitatud 

Tallinna Kannikese Lasteaia 

direktori 30.08.2019 

käskkirjaga nr 1-2/9 

 

 

 

 

 

 

2019./2020. õppeaasta tegevuskava 

 

 

 

 

 

 
 



I .Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eesmärgid 2019-2020 arengukava tegevuskavas 

1. On koostatud sisehindamise aruanne 2017-2019; 

2. On parendatud dokumenteerimiskorda. 

 

Prioriteetsed tegevused eesmärkide 

saavutamiseks 

Tähtaeg Vastutaja (d) 

Tegevuskava 

Õppeaasta tegevuskava väljatöötamine 

Tegevuskava toimimise jälgimine ja analüüs 

 

august 2019 

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 2019 

õppeaasta 

töörühmade juhid 

Dokumenteerimiskorra välja töötamine tugispetsialistidele 

 

oktoober 2019 tugispetsialistid 

Sisehindamisaruande 2017-2019 koostamine 

 

detsember 2019 direktor, töörühm 

 

II Personalijuhtimine 
 

Eesmärgid 2019-2020 arengukava tegevuskavas 

1. Personali koolitused toetavad nende arengut; 

2. Personal on motiveeritud ja orienteeritud arengule. 

 

Prioriteetsed tegevused eesmärkide 

saavutamiseks 

Tähtaeg Vastutaja (d) 

Personali koolitused: 

Sisekoolitus pedagoogidele „Korrektsioonitöö lasteaias“ 

Evakuatsiooniõppuse läbiviimine 

 

oktoober 2019 

 

õppealajuhataja 

majandusjuhataja 

Õpetajate suunamine aktiivsemalt osa võtma Tallinna 

alushariduse ainesektsiooni üritustest  

õppeaasta  õppealajuhataja 

Personali koostööprojekt Õunakese lasteaiaga  Õpi sõbralt 

 

õppeaasta direktor 

Riskianalüüsi läbiviimine, lasteaia keskkonna ohutuse ja 

turvalisuse hindamine 

pidev töökeskkonnaspetsialist 

majandusjuhataja 

Personali rahulolu uurimine, analüüsimine, tagasiside 

andmine 

aprill 2020 direktor 

 

Personali arenguvestluste läbiviimine aprill, mai 2020 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 

Õppekava täitmise analüüs 

 

pidev 

õppeaasta 

õppeaasta 

õppeaasta 

õppeaasta 

õppeaasta 

õppeaasta  

mai 2020 

 

 

 

õppealajuhataja 

õppealajuhataja 

tervishoiutöötaja 

majandusjuhataja 

majandusjuhataja 

majandusjuhataja 

töökeskkonnaspetsialist 

õppealajuhataja 

 



Üritused personalile: 

Õpetajate päeva tähistamine Laternamatkaga 

Personali jõulupidu 

Logopeediapäeva seminar 

Lasteaia sünnipäev 

Õppeaasta pidulik lõpetamine 

Lasteasutuste külastused 

Infotunnid pedagoogidele, kogemuste vahetamine 

 

 

03.10.2019 

19.12.2019 

06.03.2020 

09.03.2020 

28.05.2020 

õppeaasta 

õppeaasta 

 

direktor, TEL meeskond 

Kullakeste rühm 

tugispetsialistide töörühm 

muusikaõpetaja 

direktor 

direktor 

õppealajuhataja 

 

III Õppe-ja kasvatustegevus 

 

Eesmärgid 2019-2020 arengukava tegevuskavas 

1. Koduloo teemakaardid on täiendatud kaasaegsete teemade ja sõnavaraga; 

2. Väärtuskasvatus on juurutatud õppekasvatustöös läbi erinevate metoodikate 

tutvustamise ja rakendamise (Tarkuste Hoidise metoodika, Kiusamisest vaba 

lasteaed); 

3. Keskkonnateadlikkust on suurendatud läbi õppetegevuste ja igapäevatoimingute; 

4. Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel ning läbiviimise on rakendatud MÕK 

põhimõtteid; 

5. Sisevõrgus on digitaliseeritud õppevahendite kataloog koos fotodega. 

 

Prioriteetsed tegevused eesmärkide 

saavutamiseks 

Tähtaeg Vastutaja (d) 

Õppeaasta tegevuskava koostamine 

 

29.08.2019 direktor, õppealajuhataja 

Rühmade tegevuskava koostamine  

 

02.09.2019 rühma pedagoogid 

Avatud MÕK tegevused kolleegidele 

Sipsikute rühma pedagoogid 

Kullakeste rühma pedagoogid  

Mürakarude rühma pedagoogid 

Mesimummude rühma pedagoogid 

Linnupoegade rühma pedagoogid 

Naksitrallide rühma pedagoogid 

 

oktoober 2019 

november 2019 

jaanuar 2020 

veebruar 2020 

märts 2020 

aprill 2020 

 

õppealajuhataja 

Laste sõnalavastuste ettevalmistamine, läbiviimine: 

Naksitrallid, Sipsikud, Mürakarud 

 

märts 2020 

 

rühmade meeskonnad 

Avatud tegevuste läbiviimise analüüs, tagasiside andmine 

 

mai 2020 õppealajuhataja 

Pedagoogi õppe-ja kasvatustegevuse analüüs (kirjalik) 

 

mai 2020 pedagoogid 

Õppeaasta eesmärkide täitmise analüüs, tagasiside andmine 

 

mai 2020 õppealajuhataja 

Rühma õppeaasta kokkuvõtte esitamine 

 

mai 2020 rühma pedagoogid 

Terviseedendus: 

TEL tegevuskava koostamine 

TEL ürituste läbiviimine (lapsed, personal) 

TEL tegevuskava rakendamise analüüs  

 

30.08.2019 

õppeaasta 

mai 2020 

 

TEL meeskond 

Lapse areng: 

Laste uuringute teostamine, analüüs 

Individuaalsete arenduskavade rakendamine 

Lapsevanematele laste arengust tagasiside andmine 

(arenguvestlused) 

Laste rahulolu-uuringu läbiviimine 

Koolivalmiduse hindamine ja analüüs (koolivalmiduskaart) 

 

 

september 2019 

õppeaasta 

õppeaasta 

 

aprill 2020 

mai 2020 

 

rühmade pedagoogid 

rühmade pedagoogid 

rühmade pedagoogid 

 

õppealajuhataja 

lõpurühmade pedagoogid 



Laste üritused 

September 

„Tulest targem“ 

Kristiine linnaosa lasteaedade spordipäev 

Vanavanemate austamispidu 

Hans Gustavi Nukuteater "Lugu ilusatest sulgedest“ 

Oktoober 

Hea Tuju teater "Karlsson katusel" 

Leivapäeva tähistamine saalis 

November 
Isadepäeva tähistamine rühmades 

Teater Trumm  "Marss Kuule" 

Kadri ja Mardi karneval 

Detsember 

Advendihommik saalis 

Piparkookide küpsetamine 

Miku-Manni Lasteteater "Pätuke" 

Jõulupeod 

Jaanuar 

Kuuse ärasaatmine saalis 

Onu Ervini teater ,,Puhtu ja Mustu“ 

Värvide nädal 

Värvide nädala moedemonstratsioon 

Veebruar 

Kristiine linnaosa lasteaedade Talvetrall 

Sõbrapäev saalis 

Eesti toitude nädal 

Eesti Vabariigi aastapäeva aktus 

Teater Rõõmulill "Nõiatüdruk Mirell peab Eesti sünnipäeva " 

Luuletuste esitamise konkurss 

Märts 

Teatrikuu - teeme ise teatrit! 

Lasteaia sünnipäev 

Emakeele päeva tähistamine saalis 

Aprill 

Teater Nipitiri "Järvepeegli saladus" 

Kristiine linnaosa tantsupäev „Võlu oja" 

Mai  

Emadepäeva simman  

Maisimman Rocca al Mares 

Lasteaia lõpupidu 

 

 

september 2019 

september2019 

24.09.19 (17.00) 

25.09.19 (10.00) 

 

08.10.19 (9.30) 

16.10.19 (11.30) 

 

11.11-15.11.19 

14.11.19 (9.10) 

21.11.19 (11.30) 

 

02.12.19 (9.10) 

02.12-06.12.19 

05.12.19 (11.30) 

17.12.19  

 

06.01.20 ( 9.10) 

09.01.20 (11.30) 

20.01-24.01.20 

23.01.20 (10.00) 

 

veebruar 

14.02.20 

25.02-28.02.20 

26.02.20 (11.45) 

27.02.20 (10.30) 

veebruar 

 

märts 

09.03.20 (12.00) 

16.03.2020 

 

13.04.20 (11.30) 

Aprill 

 

12.05.20 (17.00) 

mai 2020 

28.05.20 (16.00) 

 

 

õppealajuhataja 

liikumisõpetaja 

muusikaõpetaja 

õppealajuhataja 

 

õppealajuhataja 

Sipsikud 

 

rühmade pedagoogid 

õppealajuhataja 

Naksitrallid 

 

Kullakesed 

rühmade pedagoogid 

õppealajuhataja 

rühmade pedagoogid 

 

muusikaõpetaja 

õppealajuhataja 

rühmade pedagoogid 

Mürakarud 

 

liikumisõpetaja 

Mesimummud 

majandusjuhataja 

muusikaõpetaja 

õppealajuhataja 

rühmade pedagoogid 

 

rühma pedagoogid 

muusikaõpetaja 

rühma pedagoogid 

 

õppealajuhataja 

liikumisõpetaja 

 

muusikaõpetaja 

muusikaõpetaja 

lõpurühmade pedagoogid  

Prügi sorteerimise korra sisse seadmine rühmades 

 

õppeaasta õppealajuhataja 

Õppekava: 

Koduloo teemakaartide üle vaatamine ja ajakohastamine 

 

õppeaasta 

 

arendustöörühm 

Digitaliseeritud õppevahendite kataloog: 

Digitaliseeritud õppevahendite kataloogi rakendamine ja 

pidev täiendamine 

 

õppeaasta 

 

õppealajuhataja 

Lasteaiasisene konkurss „Väärtusteadlik rühm“ 

 

mai 2020 direktor, õppealajuhataja 

 

IV Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine 

 

Eesmärgid 2019-2020 arengukava tegevuskavas 

1. Tugispetsialiste on rakendatud koolituste korraldamisel lastevanematele; 

2. Lasteaia lahtiste uste päeva on aktiivselt reklaamitud ja koostöö tõhusust hinnatud; 

3. Rahvusvahelise logopeediapäeva raames on korraldatud infoseminar; 

4. Teatrikuu raames on haridusameti ja lasteaia kodulehel laste sõnalavastusi kajastatud. 



 

Prioriteetsed tegevused eesmärkide saavutamiseks Tähtaeg Vastutaja (d) 
Koostöö lastevanematega: 

Lastevanemate kaasamine lasteürituste läbiviimisel 

Lasteaia põhieesmärkide tutvustamine lastevanemate koosolekutel 

Lahtiste uste päeva korraldamine lastevanematele 

Jõululaada korraldamine, läbiviimine koostöös hoolekoguga 

Kevadtalgute läbiviimine koostöös hoolekoguga 

 

õppeaasta 

õppeaasta 

aprill 2019 

detsember 2019 

mai 2020 

 

rühmaõpetajad 

rühmaõpetajad 

õppealajuhataja  

direktor 

majandusjuhataja 

Huvigruppide kaasamine lasteaia arendustegevusse: 

Lastevanemate rahulolu-uuringu läbiviimine, analüüs, tagasiside 

 

märts 2019 

 

 

direktor 

Lasteavanematele kõnearenduse teemal koolituse korraldamine november 2019 tugispetsialistid 

Rahvusvahelise logopeediapäeva raames infoseminari 

korraldamine avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks 

 

06.03.2020 tugispetsialistid 

Lasteaia lahtiste uste päeva reklaami tõhustamine  

Analüüs, järelduste tegemine 

 

aprill 2020 direktor, õppealajuhataja 

Konkursid: 

Osavõtt luulekonkursist Eesti keele kaunis kõla 

Osavõtt Tallinna erivajadustega laste- ja noorte lauluvõistlusest  

Osavõtt konkursist Hea lasteaia rajaleidja 2020 

 

 

märts 2020 

mai 2020 

mai 2020 

 

õppealajuhataja 

muusikaõpetaja  

töörühm 

Kristiine linnaosa lasteaedade ühisüritused: 

Sügisene spordipäev  

Talvine spordipäev 

Tantsupäev „Võluoja“ 

Maisimman Rocca al Mares 

 

 

september 2019 

veebruar 2020 

aprill 2020 

mai 2020 

 

Osavõtt ülelinnalisest lasteaedade perepäevast Päkapiku pühapäev 

 

detsember 2019 direktor 

Lastevanemate kaasamine lasteaia ürituste planeerimisse õppeaasta rühmade meeskonnad 

 

 

V Ressursside juhtimine 

 

Eesmärgid 2019-2020 arengukava tegevuskavas 

1. Inventari on soetatud rühmade õpikeskkonna tulemuslikumaks rakendamiseks; 

2. Õueala õpikasvukeskkonda on arendatud. 

 

Prioriteetsed tegevused eesmärkide saavutamiseks Tähtaeg Vastutaja (d) 
   

Rühmaruumides inventari uuendamine 

 

õppeaasta majandusjuhataja 

Õueala täiendamine uute mänguvahenditega õppeaasta direktor 

 

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 

 

 


