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 MUSTJALA  LASTEAED-PÕHIKOOLI (LASTEAIA) 

Tegevuskava õppeaastaks 2020–2021 
 

Töö lasteaias toimub vastavalt  arengukavale, õppeaasta tegevuskavale, sisehindamise tulemustele, 

õppekavale, töökorraldusele kehtestatud reeglitele ning iga töötaja ametijuhendile. 

 

1. LASTEAIA MISSIOON 

 

 Lasteaed-Põhikool  loob   koostöös huvigruppidega ohutud ja soodsad tingimused lapse 

igakülgseks arenguks ning toimetulekuks järgmises elu- ja haridusetapis. 

 

2. LASTEAIA VISIOON 

 

Lasteaed-Põhikool on kvaliteetset alus -ja põhiharidust  pakkuv õppeasutus, kes kujundab lastes 

valmisolekut tulla toime tänapäeva kiiresti arenevas ühiskonnas. 

 

3. LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED 

 

 Lasteaia põhiväärtused on : 

 

• AUSTUS                    austa iseennast ja teisi inimesi,vastastikune lugupidamine,                                                                    

                                                sallivus,hoolivus,toetus 

 

• AVATUS                      teotahteline ja edukas maalapsele,  koostöö kodu ja erinevate         

                                                 huvigruppidega,kohaliku kogukonna hariduskeskus 

 

• HARITUS                    teadmishimuline laps 

                                                  innustav ja hooliv õpetaja 

 

 

4. LASTEAIA ÜLDEESMÄRGID 

 

1. Lasteaed-põhikoolis  toimiv juhtimisstiil annab kõigile asjaosalistele võimaluse osaleda 

otsustamisel ja töö tulemuslikkuse suurendamisel. Lasteaia eesmärgi saavutamise nimel töötab kogu 

lasteaia personal. Lasteaias on ühtne motiveeritud meeskond ja hea mikrokliima. 

2. Vajaliku kvalifikatsiooniga, aktiivne, arenemisvõimeline ja motiveeritud personal hoolitseb lapse 

arengu ja lasteaia missiooni ning eesmärkide elluviimise eest. 

3. Lasteaed teeb koostööd kõikide huvigruppidega. Huvigrupid toetavad lapse ja lasteaia arengut. 

Toimub planeeritud ja juhitud koostöö huvigruppide ning teiste lasteasutustega. 

4. Ressursside tõhus ja säästlik kasutamine tagab lapse arenguks ja personali tööks hea keskkonna. 

5. Lastele on tagatud kvaliteetse alushariduse omandamine igapäevaste tegevuste kaudu. 

6. Lasteaed tagab lapse füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise ning kujundab lapse tervislikke 

harjumusi ja ohutu käitumise vilumusi 

 

4.1 Õppeaasta eesmärk: 

 

Läbi mängu ja loovuse me õpime ja märkame üksteist. 

• Laps oskab ja suudab teise lapse kõrval  sõbralikult mängida 

• Laps armastab loodust 



 

 

5. TEGEVUSKAVA  ÕPPEAASTAKS 2020/2021 

 

5.1 Eestvedamine ja juhtimine 

5.1.1 Eestvedamine 

 

Jrk.nr. Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Lasteaia dokumentatsiooni seadustekohane uuendamine  aasta jooksul direktor 

2. Töötajatele põhiväärtuste selgitamine . 19.11.2020 direktor 

3. Osavõtt konkurssidest,töörühmadest aasta jooksul direktor 

4. Tuleohutuse tagamise tegevuse korraldamine ja 

dokumentatsiooni   koostamine: 

• evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus 

• päästemeeskond lastel külas 

oktoober Direktor, 

õpetaja 

5. Riskianalüüs: 

• riskide hindamine seoses covid -19 viirusega 

• riskiallikad mänguväljakul 

aasta jooksul Direktor, 

õpetajad 

6. Lasteai hea maine järjepidev kujundamine 

• avatud tegevused kogukonnale,lastevanematele 

• artiklid ajakirjanduses 

• osalemine piirkonna lasteüritustel 

aasta jooksul Direktor,            

õpetajad 

 

 

5.1.2  Strateegiline juhtimine 

 

1. Uue arengukava koostamine aastateks 2021 -2024  detsember 

2020 

direktor 

2. Õppeaasta tegevuskava koostamine,täitmine,analüüsimine september 

2020,august 

2021 

direktor 

 

5.1.3 Sisehindamine 

 

Jrk.nr. Tegevus  Tähtaeg  Vastutaja 

1. Regulaarne sise-ja enesehindamine,mille põhjal  saame 

teada parendustegevused. Tegeleme väärtustega 

aasta jooksul direktor 

2. Personali arenguvestlused,eneseanalüüs juuni 2021 dirketor 

3. Lastevanemate rahulolu aasta jooksul direktor 

 

5.2 Personalijuhtimine 

5.2.1 Personalivajaduse hindamine ja töötajate värbamine 

 

Jrk.nr Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Assistendi ja ühe õpetaja rakendamine rühmas 01.01.2021 direktor 



2. Arenguvestlus õpetajaabiga detsember 

2020 

direktor 

 

5.2.2. Personali kaasamine,motiveerimine,toetamine 

 

Jrk.nr Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Töötajate märkamine, tunnustamine: 

• 1.september 

• õpetajatepäev 

• jõuluvastuvõtt 

• juubelisünnipäevad 

aasta jooksul direktor 

2. Personali rahulolu uurimine,eneseanalüüsid august direktor 

3. Töötajate kaasamine arendustegevusse (tervistedendavad 

üritused lasteaias) -analüüsimine 

september-

mai 

direktor 

 

5.2.3. Personali arendamine 

 

Jrk.nr Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Õpetajate enesetäiendamine aasta jooksul direktor 

2. Kogemuste vahetamine nii oma maja kui ka teiste 

kolleegidega 

aasta jooksul direktor 

3. HITSA ja Innove pakutavates koolitustel osalemine aasta jooksul direktor 

4. Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed”   koolitustel 

osalemine 

aasta jooksul direktor 

5 Õpetaja digipädevuste arendamine (õpetaja kutsestandard) aasta jooksul Direktor 

 

 

5.2.4 Personali hindamine 

 

Jrk.nr Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Laste-ja vanematepoolne personali töö hindamine kevad 2021 direktor 

2. Töötajate tunnustamine kevadel tänukirjadega oktoober,mai direktor 

 

5.3 Koostöö huvigruppidega 

5.3.1. Koostöö kavandamine 

 

Jrk.nr Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Koostöö vallavalitsusega (infovahetus,aruandlus, 

investeeringud) 

aasta jooksul direktor 

2. Koostöö hoolekoguga vastavalt 

hoolekogu 

tööplaanile 

direktor 

3. Koostöö kooliga (koolivalmidustest,üleminek kooli) Alates 

jaanuarist koolieelikute koolitunnid 

aasta jooksul direktor 



4. Koostöö rahvamajaga aasta jooksul õpetajad 

5. Koostöö raamatukoguga (raamatukogutunnid) märts õpetajad 

6. Koostöö lastevanematega (üritused,arenguvestlused jne) aasta jooksul Direktor, 

õpetajad 

7. Koostöö teiste lasteaedadega,päästeametiga aasta jooksul Õpetajad, 

direktor 

 

5.3.2. Huvigruppide kaasamine 

Jrk.nr Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Lapsevanemate  ja hoolekogu kaasamine lasteaia aktiivsesse 

arendustegevusse: 

• õpetajatepäev 

• jõulupidu 

• sügisandide näitus 

• fotokonkurss 

• emade-isadepäev 

• tervistedendavad üritused 

aasta jooksul direktor 

2. Lapsevanemate ja huvigruppide regulaarne teavitamine 

lapse arengust ja õppimisest 

aasta jooksul õpetajad 

3. Arenguvestlused lapsevanematega aasta jooksul õpetajad 

4. Lastevanemate koosolek,koolitus, lektor Lastekaitseliidust august, 

oktoober 

direktor 

5. Lasteaia tegevuse kajastamine osavalla lehes,lasteaia 

veebilehel,facebookis 

aasta jooksul Direktor, 

õpetajad 

6. Algklassi ja lasteaiaõpetaja koostöö kooliminevate lastega alates 

jaanuarist 

õpetajad 

7. Koostöö Rajaleidjaga hariduslikult erivaduste laste 

toetamiseks 

aasta jooksul Direktor 

,õpetajad 

8.    

 

5.3.3. Huvigruppidega tehtava koostöö hindamine 

 

Jrk.nr Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Rahulolu-uuringute korraldamine,tulemuste analüüs kevad 2021 direktor 

2. Koosolekutel,arenguvestlustel,üritustel,osalemise analüüs juuni 2021 direktor 

 

5.4 Ressursside  hindamine 

5.4.1 Eelarveraha juhtimine 

 

Jrk.nr Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Ressursside ökonoomne kasutamine aasta jooksul direktor 

2. Õueala riskide  hindamine,mänguväljaku atraktsioonide 

värvimine,riskid seoses Covidiga 

mai 2021 direktor 

3. PRIA koolipiima ja koolipuuvilja projektis osalemine aasta jooksul direktor 



4. Projektide kaudu lisaraha leidmine aasta jooksul direktor 

5. Käelisteks tegelusteks  paberi ökonoomne 

kasutamine,koostöös kodudega paberi muretsemine 

aasta jooksul direktor 

 

5.4.2 Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

 

Jrk.nr Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Metoodiliste vahendite uuendamine ja täiendamine aasta jooksul direktor 

2. Liiva uuendamine atraktsioonide alla aasta jooksul direktor 

3. Laeva mudeli ehitamine mänguväljakule mai-juuni 

2021 

direktor 

4. Rühmaruumi ajakohaste ja arendavate õppevahendite 

soetamine 

aasta jooksul direktor 

5. Käterättide uuendamine aasta jooksul direktor 

6. Lillede,taimede ettekasvatamine õueala kaunistamiseks kevad 2021 direktor 

 

5.4.3 Info juhtimine 

 

Jrk.nr Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Lasteaia tegevuste kajastamine meedias aasta jooksul direktor 

2. Kõikidele huvigruppidele järjepidev info edastamine IT-

vahendite kaudu (facebook,e-post,veebileht,Eliis) Veebilehe 

pidev täiendamine 

aasta jooksul direktor 

 

5.4.4  Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

 

Jrk.nr Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Materiaalsete vahendite säästlik kasutamine suvekuudel ja 

koolivaheaegadel (söögi tegemisel väike pliit) 

aasta jooksul direktor 

2. Kevadine ja sügisene lasteaia mänguväljaku 

korrastamine,riisumine 

aasta jooksul direktor 

3. Säästlik vee ja elektrienergia kasutamine aasta jooksul direktor 

4. Keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamine:prügi 

sorteerimine,kilekoti kasutamine 

aasta jooksul direktor 

 

5.5 Õppe  ja kasvatusprotsess 

5.5.1 

Lapse areng 

 

Jrk.nr Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Laste individuaalsuse toetamine arvestades lapse võimeid 

ja vajadusi: 

• arengu hindamine 

• kasvumapp 

aasta jooksul Õpetajad, 

direktor 



• individuaalne kaart 

• koolivalmidus 

2. Esimese klassi õpetajalt tagasiside sügis 2021 õpetajad 

3. Tagasiside andmine lapsevanemale: 

• arenguvestlus 

• individuaalne vestlus 

aasta jooksul Õpetajad, 

direktor 

4. Laste tunnustamine aasta jooksul Õpetajad, 

direktor 

5. Koostöö logopeedi ja sotsiaalpedagoogiga aasta jooksul õpetajad 

6. Koostöö kooliga 

• ühisüritustel osalemine 

• pidulik riietus 

• nunnude näitus ,sügislaat 

aasta jooksul Õpetajad, 

hoolekogu 

7. Kõikide laste kaasamine  näidendites,üritustel aasta jooksul õpetajad 

8. Laste osalemine rühma tegevuskava koostamisel 

• soovitud üritused 

• matkad 

aasta jooksul õpetajad 

 

 

 

5.5.2  Õppekava 

Jrk.nr. Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Õppekava rakendamise analüüs  . Õppekava täiendamine 

Distantsõpe lasteaias 

aasta jooksul direktor 

2. Õppe-ja kasvatustöö          analüüs juuni 2021 direktor, 

õpetajad 

 

5.5.3  Õppekorraldus ja-meetodid 

 

1. IT-võimaluste rakendamine õppetöös aasta jooksul õpetajad 

2. Nädala-ja kuuteemad   valime lähtuvalt aasta eesmärkidest aasta jooksul õpetajad 

3. KIVA -metoodika jätkamine aastaringselt õpetajad 

4. Õuesõpe aastaringselt  vähemalt 2x nädalas,õues viibimine 

iga ilmaga,spordiväljakul viibimine 

aastaringselt õpetaja 

5. Talu külastamine sügis õpetaja 

6. Kevad-ja sügis spordipäevad, õppekäigud loodusesse aasta jooksul õpetaja 

7. Väljasõit  Tagaranda mere äärde,kividele joonistamine mai õpetaja 

,direktor 

8. Raamatukogu külastus  märts õpetaja, 

direktor 

9. Õpetaja abi rolli tähtsustamine ja tema osalus  lastega 

individuaalses tegevuses 

aasta jooksul õpetajad 

10. Õppimine läbi mängu ja erinevate tegeluste aasta jooksul Õpetajad 



 

 

 

5.5.4   Väärtused ja eetika 

 

Jrk.nr. Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

1. Kindlad rühmareeglid ja kodukord,õpetaja isiklik eeskuju 

• riietus 

• sööklas laua taga istumine,söömine noa ja kahvliga 

• oma koha korda tegemine 

• käitumine rühmaruumis (jooksmine,vali hääl jne) 

• käitumine tänaval,poes,raamatukogus 

• tervitamine hommikul ja õhtul head aega ütlemine) 

aastaringselt kõik töötajad 

2. Tervislike eluviiside ja toitumisharjumuste kujundamine aastaringselt õpetajad 

3. Arenguvestlused kevad õpetajad 

4. Töökasvatus koos lastega-õueala riisumine,rühmaruumi 

koristamine                                             

aastaringselt õpetajad 

                                               

5.6 Terviseedendus 

Jrk.nr Tegevus Õppeaasta vastutaja 

1. Riskianalüüs kevadel,sügisel Kevad,sügis direktor 

2. Liikumine lasteaias 

• võimlemine kooli saalis 

• hommikuring ja virgutusvõimlemine 

• liikumismängud õues,toas 

• matkad 

• õues vaba tegelus 

• sportlikud mängud 

pidevalt õpetajad 

3. Tervist edendavate lasteaedade võrgustiku töös osalemine aasta jooksul direktor 

4. Aktiivne puhkamine 

• sportlike ürituste korraldamine 

• matkad koos lastevanematega 

• tervisepäevad 2 korda aastas (oktoober-

leib,kevadel salat) 

• muusikaline tegelus,muusika kuulamine 

• teatri ühiskülastused 

• TÜ teadusbuss 

• Planetaarium koolis 

aasta jooksul Direktor, 

õpetajad 

5. Psühhohügieenilised tegelused: 

• paindlik päevarežiim 

• individuaalsed vestlused,tegelused lastega 

• hea mikrokliima rühmas 

• õpetaja positiivne hoiak 

• rollimängud 

• jutukuulamine 

pidevalt õpetajad 



6. Tervislik menüü (vähem magustoite) aastaringselt direktor 

7. Tervist edendavad üritused töötajatele (teatri 

külastus,spaa) 

oktoober direktor 

8. Koostöö vanematega 

• matkad 

• sportlikud üritused 

  

 


