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1. SISSEJUHATUS
Vastseliina  Lasteaed on Võru valla haldusalal tegutsev koolieelne lasteasutus, mis lähtudes Koolieelse Lasteasutuse Seadusest on koolieast 
noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus. Vastseliina Lasteaed toetab Võru vallas elavate laste peresid, soodustades laste 
kasvamist ja arenemist.
Vastseliina Lasteaed juhindub Koolieelse Lasteasutuse Seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, põhimäärusest ja teistest õigusaktidest. 
Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Võru Vallavolikogu.

Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 07:00 – 18:00-ni.

2. ÜLDANDMED
Vastseliina Lasteaed asub aadressil: Turu 2, 65201

Vastseliina alevik
Võru vald

Taskutelefon: +372 5305 1122
Telefon: +372 785 1202
e-post: lasteaed@vastseliina.ee

Registrikood: 75021103
Koolitusluba: 4074HTM   on välja antud „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 11 lõike1, § 12 lõike 5 ja 03.04.2006.a. ministri käskkirja nr 285 alusel

Rühmi kokku: 4

Sõimerühm: 1

Aiarühmi: 3
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2.1 Personali paigutus

Rühm Tibutare Naksikute  kamber Jõmmikute koda Pääsupesa

Õpetajad Heli Parmasson
__________________________

Eve Kund
Merlin Piirisild

Külli Lukk
Tiina Paur

Anu Säre
Piret Suss

Õpetaja-abi Helga Hanni Vaire Oppar Malle Truu Kairi Oru

Muusikaõpetaja: Kairi Kuusk

Liikumisõpetaja: Katrin Tammeleht

Logopeed: Külli Lendsaar

Majandusspetsialist: Sirje Kauts

Kokk: Marje Mõrd

Nõudepesija: Marika Kons

Koristaja: Ene Nagel

Direktor: Piret Kunnus

Direktori asetäitja
(õppe- ja kasvatustöö): Ellen Rahusoov

4



Arutatud  31. august 2021 pedagoogilises nõukogus

3. ÕPPEAASTA EESMÄRGID JA TEGEVUSED

3.1 Õppeaasta eesmärgid
VISIOON
Vastseliina Lasteaed – hea algus isiksuse arenguks.

MISSIOON
Lasteaed, koostöös koduga loob parimad tingimused ja võimalused lapse igakülgseks ning järjepidevaks arenguks.
Meie ideaaliks on lasteaed, mis toimib sõbralikult ja aktiivselt ühise perena, kuhu kuuluvad lapsed, lasteaia töötajad ja lapsevanemad.

MOTO
Laps, kes müra-, mängumaias, käigu ikka lasteaias.

Lasteaia prioriteet 2021/2022 õ/a: „Laula-laula suukene,
mängi meie meelekene...”

Eesmärgid: 
1. Lapsed on loovad ja julged oma ideede avastamisel. 
2. Lapsed on sotsiaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus. 
3. Laste arengut toetab lasteasutuse  personali ja lastevanemate koostöö. 
4. Läbi muusika- ja teatrimängude areneb lapse eneseväljendusoskus.
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Lasteaia põhiväärtused:
Traditsioonid – väärtustame lasteaia traditsioone ja kodukoha kultuuritraditsioone.
Hoolivus – hoolime lastest, üksteisest, loodusest, kodust, tervisest.
Turvalisus – peame tähtsaks turvalist töö-, kasvu- ja õpikeskkonda.
Sõbralikkus – oleme sõbralikud laste, lastevanemate, kaastöötajate vastu.
Mängulisus – oleme loovad ja mängulised õppetöös ning ühisüritustel.

Lasteaia tugevused on:

 Lasteaias on hool ja armastus, soojus ja valgus.

 Tugev ja püsiv personal.

 Kvalifitseeritud pedagoogid.

 Võimalusterohke ruumikas hoone.

 Mängul põhinev õppe- ja kasvatustegevus.

 Lapse individuaalsusega arvestamine.

 Tervislik toitumine.

 Väljakujunenud traditsioonid.

3.2 Tegevused
Seoses COVID-19 levikuga:

 Lasteaia töökorralduse üle otsustab pidaja. Lasteaedade ja -hoidude töökorralduse üle otsustab pidaja, lasteaia juhataja leiab koostöös omavalitsusega optimaalseima 
lahenduse. 

 Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse. 

 Lasteasutuse õpetajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi ja vanemaid lasteasutusse mitte lubada. Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb 
laste tervise jälgimisel ja haigus tunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik. 

 Lasteaia sulgemisel on suur mõju üldisele elukorraldusele, mistõttu on oluline tagada lasteaia lahtiolek ka viiruse leviku kasvades.

 Enne iga ürituse toimumist hinnatakse viiruse leviku seisu. Iga ürituse toimumise või mittetoimumise otsus tehakse direktori poolt vahetult enne toimumise aega. 
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1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
Eestvedamine ja strateegiline juhtimine.
EESMÄRK: Lasteasutuse juhtimine on kõigile arusaadav ja töötatakse kokkulepitud ühiste eesmärkide nimel.

Tegevused Aeg Vastutajad

1.1 Lasteaia personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse- töögruppide moodustamine

 Töökoosolekud 1x nädalas ja pedagoogilise nõukogu töö.

 Õppekava meeskond, sisehindamise meeskond, töökeskkonna hindamise meeskond, lasteasutuse 
turvalisuse hindamise meeskond.

 Pedagoogiline nõukogu. 

 Metoodiline koosolek „Kolleegilt-kolleegile” 1x kvartalis

Pidev

vastavalt 
tööplaanile

direktor

1.2. Info kättesaadavus

 Infostend.

 Info ELIIS-is ja kodulehel, esindusinfo lasteaia Facebook lehel

 Infokoosolekud 1x nädalas. 

 Meilide saatmine. 

 Pilveteenuse kasutusele võtt. 

pidev direktor
töötajad

1.3 Dokumentide korrastamine, täiendamine pidev direktor, direktori 
asetäitja

1.4 Õppeaasta tegevuskava koostamine august direktor, direktori 
asetäitja

1.5 Tegevuskava analüüs juuni direktor

1.6 Tuleohutusalase dokumentatsiooni ülevaatamine ja tuleohutusaruande koostamine pidev direktor
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majandusspetsialist

1.7 Lasteaia maine kujundamine: kodulehekülje täiendamine, lasteaia sümboolika, reklaamkingitused pidev direktor

2. PERSONALIJUHTIMINE
Personalivajaduse hindamine ja värbamine. Personali kaasamine ja toetamine. Personali arendamine. Personali hindamine ja motiveerimine. 
EESMÄRK: Lasteasutuses töötab professionaalne ja motiveeritud personal. 

Tegevused Aeg Vastutajad 

2.1 Personalivajaduse hindamine ja värbamine

2.1.1 Hinnata lasteasutuse personalivajadust, mis võimaldab tagada lasteasutuse eesmärgid ja järjepidevuse. 
Vajadusel teha ettepanekud pidajale lasteasutuse struktuuri muutmiseks. 

õ/a jooksul direktor 
KOV

2.1.2 Pedagoogilise personali kvalifikatsioonile vastavuse analüüs õ/a jooksul õ/a jooksul direktor

2.1.3 Tööülesannete selge jaotus ja ametijuhendite vastavaus tööülesannetele november direktor

2.1.4 Vajadusel uute töötajate värbamine vajadusel direktor

2.2. Personali kaasamine ja toetamine

2.2.1 Uute töötajate nõustamine õ/a jooksul direktor, direktori 
asetäitja

2.2.2 Personali rahulolu uuring märts-aprill direktor

2.2.3 Pedagoogilise nõukogu, üldkoosoleku, infokoosolekute regulaarne korraldamine vastavalt 
tööplaanile

direktor

2.3. Personali arendamine

2.3.1 Töötajate osalemine professionaalset arengut toetavatel koolitustel õ/a jooksul direktor
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2.3.2 Koolitustelt saadud parimate kogemiste ja teadmiste edastamine (pedagoogilised koosolekud) õ/a jooksul direktor
pedagoogid

2.3.3 Abipersonali arengu toetamine (koosolekud, täiendkoolitused) õ/a jooksul direktor

2.3.4 Koolituskava koostamine september direktor

2.3.5 Sisekoolituste korraldamine õ/a jooksul direktor

2.3.6 Kolleegilt-kolleegile tegevused: avatud tegevused, kogemuste vahetamine, metoodiline koosolek õ/a jooksul pedagoogid

2.4 Personali hindamine ja motiveerimine

2.4.1 Meeskonna analüüsi koostamine mai pedagoogid

2.4.2 Rühma meeskondade arenguvestlused õ/a jooksul direktor

2.4.3 Tunnustamise ja motivatsiooni korra toimimise analüüs ning vajadusel täiendamine. Töötajate tunnustamine. pidev direktor, töötajad

3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
Koostöö kavandamine. Huvigruppide kaasamine. Huvigruppidega koostöö hindamine. 
EESMÄRK: Lapse arengut toetab positiivne ja arvestav koostöö lasteaia personali ja lastevanemate vahel. 

Tegevused Aeg Vastutajad 

3.1 Huvigruppidega koostöö kavandamine

3.1.1 Huvigruppide kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi erinevate tegevuste kaudu pidev direktor, töötajad

3.1.2 Koostöö planeerimine valla teiste asutustustega: kool, rahvamaja, muusikool, raamatukogu jne. pidev direktor
pedagoogid

3.2. Huvigruppide kaasamine

3.2.1 Koostöös huvigruppidega erinevate ürituste organiseerimine: jõululaat, kogukonnapäev jne. pidev direktor
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töötajad

3.2.2 Lastevanemate kaasamine: 

 lastevanemate kaasamine õppe- ja kasvatustöösse ning ürituste läbiviimisse; 

 planeeritud muudatuste ja nende elluviimise tõhusam teavitamine; 

 vanemate teavitamine e-lasteaia ELIIS-i võimalustest ja julgustamine rohkem e-lasteaia keskkonda 
kasutama; 

 lastevanemate rühmakoosolekud; 

 arenguvestlused. 

õ/a jooksul direktor 
töötajad

3.2.3 Hoolekogu kaasamine lasteaia arendustegevusse: 

 koosolekud ja nõupidamised; 

 kaasvastutus ürituste läbiviimisel; 

 hoolekogu töö tõhusam teavitamine. 

õ/a jooksul direktor 
hoolekogu esimees

3.2.4 Koostöö kooliga: 

 tagasiside laste kooliküpsusest ja kogemuste vahetamine; 

 õpetajatega ümarlaud. 

detsember 
juuni

direktor

3.2.5 Koostöö rahvamaja, raamatukogu ja päästeametiga erinevate ürituste läbiviimisel. õ/a jooksul direktor 
töötajad

4. RESSURSSIDE JUHTIMINE
Eelarveliste ressursside juhtimine. Materiaal-tehnilise baasi arendamine. Inforessursside juhtimine. Säästlik  majandamine.
EESMÄRK: Läbi säästliku majandamise on loodud turvaline õpi-, kasvu ja töökeskkond. 

Tegevused Aeg Vastutajad 

4.1 Eelarveliste ressursside juhtimine
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4.1.1 Eelarve täitmise analüüs pidev direktor
majandusspetsialist

4.1.2 Eelarveliste ressursside kavandamine ja planeerimine arengukavast tulenevate vajaduste rahuldamiseks pidev direktor
majandusjuht

4.1.3 Projektide, annetuste ja ruumide rentimise kaudu eelarveliste ressursside suurendamine pidev direktor
majandusspetsialist
pedagoogid

4.1.4 Eelarveliste kulude põhjendatud, ajaline planeerimine, uue eelarve koostamine pidev direktor
majandusspetsialist

4.2. Materiaal-tehnilise baasi arendamine

4.2.1 Õppe- ja mänguvahendite soetamine õppe- ja kasvatustegevuste mitmekesistamiseks õ/a jooksul direktor

4.2.2 Turvaline ja mitmekülgset arengut pakkuv õueala õ/a jooksul direktor

4.2.3 Voodipesu, toidunõude jm uuendamine õ/a jooksul direktor
majandusspetsialist

4.3. Inforesursside uuendamine

4.3.1 Koostöö ja majasisene infosüsteem: koosolekud, infotunnid, nõupidamised jne. pidev direktor

4.3.2 IT-vahendite soetamine (tahvelarvutid, digiõppe vahendid) õ/a jooksul direktor

4.3.3 Digitaalne dokumendihalduse kasutusele võtt ja kasutamine (Amfora) pidev direktor

4.3.4 Info ja turvalisuse tagamine kõikidele huvigruppidele, andmekaitse rakendamine pidev direktor

4.3.5 Lasteasutuse tegevuse tutvustamine läbi ELIIS-i, kodulehe, sotsiaalmeedia ja positiivse meediakajastuse pidev direktor, direktori 
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asetäitja
pedagoogid

4.4 Säästlik majandamine

4.4.1 Säästlik majandamine, eelarve jälgimine pidev direktor, 
majandusspetsialist

4.4.2 Keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamine: üritused lastele ja personalile, projektides osalemine, 
keskkonnasäästlik tarbimine

pidev töötajad
direktor

5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS
Lapse areng. Õppe- ja kasvatustöö korraldamine. Õppekava. Õpi- ja kasvukeskkond. Koolivalmidus. Väärtused ja eetika. 
EESMÄRK: Täiskasvanu loob võimalused lapsele ise maailma avastada ja kogeda. 
Lasteasutuses on loodud kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond, mis tagab kõigi laste mitmekülgse arengu. 
Koostöös lastevanematega kasvab Vastseliina Lasteaias tegus, enesekindel, loov, endast ja ümbritsevast hooliv laps. 

Tegevused Aeg Vastutajad 

5.1 Lapse areng

5.1.1 Lapse arengu hindamine:

 arengumapp, 

 kokkulepitud hindamismeetodid, 

 individuaalne kaart (vajadusel),

 koolivalmiduskaart.

november 
(kooli-
eelikud), 
aprill, mai

pedagoogid
logopeed

5.1.2 Lapse individuaalsuse toetamine rühmas, arvestades lapse võimeid ja vajadusi. Erivajadustega arvestamine 
(IAK, individuaalne töö, logopeediline töö, andekamad lapsed).

õ/a jooksul pedagoogid
direktor

5.1.3 Tagasiside edastamine lapsevanemale: pidev pedagoogid
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 lapsevanemate nõustamine: arenguvestlused, individuaalne vestlus, ELIIS logopeed

5.2 Õppe- ja kasvatustöö korraldamine

5.2.1 Õppe- ja kasvatustöö korraldamises arvestatakse laste soovide ja huvidega: kaasates lapsi teemade valikul 
õppe- ja kasvatusprotsessi. 

pidev pedagoogid
direktor

5.2.2 Lõimumismeetodi ja mängulisuse pidev kasutamine pidev pedagoogid

5.2.3 Õppe- ja kasvatustöö tegevuskavade koostamine: 

 rühmade tegevuskavad toetavad üldoskuste kujundamist: rühmade mikrokliima positiivsemaks muutmine; 
laste omavaheliste suhete parendamine, kuulamisoskuse ja iseseisvuse kujundamine; 

 terviseteemade lõimimine tegevustesse - rohkem praktilisi tegevusi. 

august

õ/a jooksul

pedagoogid

5.2.3 Rühma nädala tegevuskava koostamine (uue nädala kava eelneva nädala reedeks ELIIS-is valmis): 

 lapsed on kaasatud tegevuste planeerimisse. 

pidev pedagoogid

5.2.4 Avastus- ja õuesõppemeetodite süsteemne rakendamine (kajastada nädalakavas) õ/a jooksul pedagoogid

5.2.5 Aktiivõppe meetodite kasutamine õppe- ja kasvatustöös: 

 projektõppe põhimõtete kasutamine; 

 oskuste õppe põhimõtete kasutamine; 

 digiõppe rakendamine: digivahendite kasutamine õppetöö mitmekesistamisel ja tõhustamisel. 

õ/a jooksul pedagoogid
direktor

5.2.6 Õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkuse hindamine ja tulemustest lähtuva parendustegevuste planeerimine mai-juuni- 
august

pedagoogid
direktor

5.2.7 Ühisüritused: 

 rahvakalendritähtpäevade tähistamine; 

 lasteasutuse traditsiooniliste lapsest lähtuvate ürituste korraldamine

õ/a jooksul töötajad
direktor
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 kino ja teatrikülastused

5.3 Õppekava

5.3.1 Õppekava täiendamine ja parendamine:

 üldise sisu korrastamine;

 robootika/digiõppe kajastamine õppekavas; 

 lapse arengu jälgimise vahendite parendamine;

 lastevanemate arenguvestluse küsimustiku parendamine. 

õ/a jooksul töörühm
pedagoogid
direktor, direktori 
asetäitja

5.3.2 Metoodilise õppevara süstematiseerimine ja uuendamine pidev direktor,
pedagoogid

5.4 Õpi- ja kasvukeskkond

5.4.1 Õppevahendite ja mänguasjade soetamine vastavalt vajadusele õ/a jooksul direktor
pedagoogid

5.4.2 Turvaline ja mitmekülgset arengut pakkuv õueala õ/a jooksul direktor

5.5 Koolivalmidus

5.5.1 Koolivalmiduse selgitamine:

 logopeedi test ja vanemate nõustamine;

 arengujälgimismeetodite ja -vahendite kasutamine;

 arenguvestlused lapsevanemaga;

 IAK koostamine;

 koolivalmiduskaardi koostamine.

september
kevadel
sügis
aprill

pedagoogid
logopeed
direktor

5.6 Väärtused ja eetika
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5.6.1 Väärtuste kujundamine läbi traditsioonide, eesti rahvakalendri tähtpäevade, rahvakommete, eetiliste hoiakute 
kujundamine läbi situatsioonimängude, teatrietenduste

õ/a jooksul pedagoogid
töötajad

5.6.2 Rühmareeglid, kodukord: kõigile teada. pidev direktor
pedagoogid
töötajad

5.6.3 Väärtustest lähtumine töös, omavahelistes suhetes ja suhtlemisel huvigruppidega pidev kõik asutuse 
töötajad

5.6.4 Laste etenduste lavastamine ja lastele esinemisvõimaluste pakkumine õ/a jooksul pedagoogid

Vastseliina Lasteaias vastutab iga töötaja oma tööülesannete korraliku täitmise eest ja probleemidest teatab direktorile, direktori asetäitjale ja/või 
majandusspetsialistile. 

4. ÜRITUSTE PLAAN KUUDE LÕIKES
Ürituste kuupäevad ja kellaajad võivad muutuda. Seoses COVID-19 levikuga tehakse enne ürituse toimumist otsus ürituse toimumise või 
mittetoimumise osas.

KUU ÜRITUS AEG OSALEJAD VASTUTAJA

AUGUST
(2020/2021 õ/a)

Töötajate üldkoosolek (Rõõmutares) 18.08.2021 kell 16:15 personal direktor

Võru valla „Vaimse tervise päev” Vastseliina 
Piiskopilinnuses

27. august personal

Pedagoogilise nõukogu koosolek 31. august personal direktor
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KUU ÜRITUS AEG OSALEJAD VASTUTAJA

Hoolekogu koosolek hoolekogu liikmed hoolekogu esimees
direktor

SEPTEMBER Õppeaasta avapidu „Tere” 2. september kõik rühmad muusikaõpetaja

Hoolekogu koosolek __. september hoolekogu liikmed hoolekogu esimees
direktor

Sügise sünnipäev 22. september kõik rühmad Tibud, muusikaõpetaja

Spordinädal 23.-30. september kõik rühmad liikumisõpetaja

Lastevanemate koosolekud rühmades:

 Tibutare 

 Pääsupesa 

 Jõmmikute koda

 Naksikute kamber

September 2021 rühmapersonal, 
lapsevanemad

rühma meeskonnad

Spordinädal 20.-24. september personal, 
kõik rühmad

liikumisõpetaja

Kino- ja teatrikülastused vastavalt pakkumistele Vastavalt 
kokkulepetele

kõik rühmad direktor, direktori asetäitja

OKTOOBER Rahvusvaheline muusikapäev 1. oktoober kõik rühmad muusikaõpetaja

Lasteaia sünnipäev 1_. oktoober kõik rühmad Naksikud, muusikaõpetaja
liikumisõpetaja
direktor
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KUU ÜRITUS AEG OSALEJAD VASTUTAJA

Meeskonnakoolitus: _________________________ Rühmade meeskonnad direktor

Lastevanemate üldkoosolek Vastavalt 
kokkulepetele

kõik rühmad direktor

Kino- ja teatrikülastused vastavalt pakkumistele Vastavalt 
kokkulepetele

kõik rühmad direktor, direktori asetäitja

NOVEMBER Isadepäev november kõik rühmad, 
lapsevanemad

rühmade meeskonnad

Mardipäev 10. november kõik rühmad Pääsud,  muusikaõpetaja

Kadripäev 25. november kõik rühmad Jõmmikud, 
muusikaõpetaja

Kino- ja teatrikülastused vastavalt pakkumistele Vastavalt 
kokkulepetele

kõik rühmad direktor, direktori asetäitja

DETSEMBER Advendiaja tähistamine  detsember kõik rühmad Pääsud, muusikaõpetaja, 
liikumisõpetaja

Rühmade jõulupeod:

 Tibutare

 Jõmmikute koda

 Pääsupesa

 Naksikute kamber

___.12.2021
___.12.2021
___.12.2021
___.12.2021

kõik rühmad rühmade meeskonnad, 
liikumis- ja muusikaõpetaja

Personali jõulupidu detsember.2021 personal korraldusmeeskond
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KUU ÜRITUS AEG OSALEJAD VASTUTAJA

Kino- ja teatrikülastused vastavalt pakkumistele Vastavalt 
kokkulepetele

kõik rühmad direktor, direktori asetäitja

JAANUAR Kuuse ärasaatmise pidu  jaanuar rühmad muusikaõpetaja

Talispordinädal kõik rühmad liikumisõpetaja 

Kino- ja teatrikülastused vastavalt pakkumistele Vastavalt 
kokkulepetele

kõik rühmad direktor, direktori asetäitja

VEEBRUAR Sõbrapäeva tähistanmine 14.veebruar kõik rühmad Tibud, muusikaõpetaja

Vastlatrall veebruar kõik rühmad liikumisõpetaja

Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine 23. veebruar kõik rühmad Jõmmikud, 
muusikaõpetaja

Kino- ja teatrikülastused vastavalt pakkumistele Vastavalt 
kokkulepetele

kõik rühmad direktor, direktori asetäitja

MÄRTS Emakeelepäev ___. märts kõik rühmad Naksikud

Kino- ja teatrikülastused vastavalt pakkumistele Vastavalt 
kokkulepetele

kõik rühmad direktor, direktori asetäitja

APRILL Kevadpüha  aprill rühmad Pääsud, muusikaõpetaja

Volbripidu aprill kõik rühmad Jõmmikud, 
muusikaõpetaja

Tervisenädal  aprill kõik rühmad liikumisõpetaja
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KUU ÜRITUS AEG OSALEJAD VASTUTAJA

Kino- ja teatrikülastused vastavalt pakkumistele Vastavalt 
kokkulepetele

kõik rühmad direktor, direktori asetäitja

MAI Emadepäev  mai kõik rühmad, 
lapsevanemad

rühmade meeskonnad

KIK-i projekt: Liblikad mai Naksikud direktor

Lasteaia lõpupidu  mai Naksikud Naksikud, muusikaõpetaja,
direktor

JUUNI Pedagoogilise nõukogu koosolek personal, pedagoogid direktor

AUGUST Hoolekogu koosolek hoolekogu liikmed hoolekogu esimees
direktor

Pedagoogilise nõukogu koosolek personal, pedagoogid direktor

Töötajate üldkoosolek personal direktor

 Igal teisipäeval infokoosolek majanduspersonalile (10:00) ja õpetajatele (13:15)

 NB! Ürituste kuupäevad ja kellaajad võivad muutuda. 

 Seoses COVID-19 levikuga tehakse enne ürituse toimumist otsus ürituse toimumise või mittetoimumise osas.
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5. SISEHINDAMISE TEGEVUSKAVA
Sisekontrolli eesmärk:

 Õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkuse hindamine, võrdlemine ja edasiste ostuste tegemine. 

 Lasteaia majandustegevusest tagaside saamine, analüüs, järeldused tegemine. 

5.1. Õppe- ja kasvatustegevus.

Tegevuse liik Läbiviimise aeg Vastutaja Meetod Kokkuvõte 

Rühma õppe- ja kasvatustöö plaanid (aasta tegevuskava, 
nädala tegevuskava, õppe- ja kasvatustegevuse päevik)

Pidev ELIIS-is direktor dokumentide vaatlus Vestlus rühma 
õpetajatega

Lasteaia sise- ja väliskeskkonna ohutuse ning turvalisuse
kontroll

november direktor
töögrupp

vaatlus, vestlus, 
dokumentatsiooni täitmine

Kokkuvõte koosolekul

Päevakava pidev direktor vaatlus Vestlus rühma 
õpetajatega

Rühma stend: info, kuu tegevusplaan pidev direktor vaatlus Vestlus rühma 
õpetajatega

Laste arengumapp jooksvalt direktor vestlus Vestlus rühma 
õpetajatega

Individuaalne töö lastega (kas on ja kuidas on töö 
kavandatud, IAK koostamine)

pidev direktor vestlus Vestlus rühma 
õpetajatega

Laste arengu hindamine, arengutabelite täitmine kevadel direktor vestlus Vestlus rühma 
õpetajatega
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Tegevuste vaatlemine, meeskonnatöö ja koostöö rühmas 
(avatud tegevused kolleegidele). 

õppeaasta 
jooksul

Direktor 
pedagoogid

kokkuvõtete tegemine Arutelud

5.2. Majandustegevuse aastaplaan

Tegevuse liik Läbiviimise aeg Vastutaja Meetod Kokkuvõte 

Õppeaasta alguses rühmade korrasoleku sisekontroll: 
ruumide korrasolek (teostatud korrastustööde tulemus)

augusti lõpp- 
septembri algus

direktor vaatlus Vestlus rühma õpetaja-
abiga

Rühmades, köögis vajalike vahendite olemasolu kontroll
(nõud, harjad, ämbrid, voodid, voodipesu jne.)

september direktor
majandusspetsialist

vaatlus, vestlus Vestlus töötajatega, 
koosolek. 

Rühmades mööbli vastavus laste kasvule ja paigaldus 
vastavalt valgusele ja ohutusnõuetele. 

september
oktoober

direktor vaatlus, vestlus Vestlus töötajatega, 
koosolek. 

Köögi enesekontrolliplaani, kaloraaži ja menüüde 
kontroll.

pidev majandusjuht vaatlus Vestlus töötajatega

Rühmade ja töövahendite puhtuse- korrasoleku kontroll. pidev direktor vaatlus Vestlus töötajatega. 

Hügeenireeglite täitmine. pidev drektor
majandusspetsialist

vaatlus Vestlus töötajatega

Puhastusvahendite nõuetekohane ja säästlik kasutamine. pidev Direktor
majandusspetsialist

vaatlus ressursside 
analüüs

Vestlus töötajatega, 
koosolek. 

Igal teisipäeval toimuvad koosolekud majanduspersonalile ja õpetajatele.
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6. PEDAGOOGILISE NÕUKOGU TÖÖPLAAN 2021/2022. õ/a

Toimumise aeg Teema 

September  Pedagoogilise nõukogu aseesimehe valimine, hoolekogu esindaja valimine, 
värbamiskomisjoni liikme valimine. 

 Valmidus seoses COVID-19 levikuga, õppe- ja kasvatustöö korraldamise kokkulepped. 

Oktoober  Lasteaia turvalisusega seotud küsimuste arutamine. 

Detsember/jaanuar  Meeskonnatöö kokkuvõte. 

Märts  Lasteaia dokumentatsiooni uuendamisega seotud küsimuste arutamine. 

Mai  Koolieelikute koolivalmiduse saavutamine ja tunnistuste väljastamine.

Juuni  2021/2022. õppeaasta kokkuvõte. 

 2022/2023. õppeaasta eesmärkide seadmine. 

August  2022/2023. õppeaasta tegevuskava arutamine. 
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7. KOOLITUSKAVA 2021/2022. ÕPPEAASTAKS

7.1 Planeeritud koolituskava

Koolitus Toimumise aeg Osavõtjad 

Võru valla haridusasutuste koolitusprjekt: 
“Lasteaia ning põhikooli, kuni II kooliastmeni, 
lõimitud õppe metoodilise raamistiku koosloome
pilootprojekt Võru valla haridusasutustes”

23.-24.08.2021
7., 25.-27.10.2021
06.01.2022
3.-5., 27.01.2022
9., 28.02.2022
1., 3., 15., 28.03.2022
25.-27.04.2022
12.05.2022
15.06.2022
23.08.2022

Lasteaia töötajad

Koolituskava muutub vastavalt koolituspakkumistele ja eelarveliste vahendite võimalusele. 

7.2 Majasisene „Kolleegilt-kolleegile” metoodika tutvustamine

Koolitus Toimumise aeg Osavõtjad 

Metoodiline koosolek „Kolleegilt-kolleegile”: 

 robootika, digivahendite kasutamine

2021. a 42. nädal kõik rühmad, 
muusikaõpetaja,
liikumisõpetaja, 
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direktor, direktori asetäitja

Metoodiline koosolek „Kolleegilt-kolleegile”: 

 pilvekonto kasutamise juhendamine, 
kasutuselevõtt

lasteaia töötajad (kahes grupis)

Motivatsiooni....... ajurünnak??????: „Võrdne 
kohtlemine”

lasteaia töötajad

Metoodiline koosolek „Kolleegilt-kolleegile”: 

 oma loodud mäng

2022. a 2. nädal kõik rühmad, 
muusikaõpetaja,
liikumisõpetaja, 
direktor, direktori asetäitja

Metoodiline koosolek „Kolleegilt-kolleegile”: 

 õuesõpe

2022. a 12. nädal kõik rühmad, 
muusikaõpetaja,
liikumisõpetaja, 
direktor, direktori asetäitja

Majasiseste meeskonnakoolituste ajakava võib muutuda vastavalt meeskonnakoolituse vajadusele ja COVID-19 levikuga tõttu tehakse enne ürituse 
toimumist otsus ürituse toimumise või mittetoimumise osas.
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8. KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA
1. Rühma hoolekogu liikme valimine õppeaasta esimesel rühmakoosolekul. 
2. Hoolekogu koosolekud toimuvad neli korda õppeaastas, erivajadusel või hoolekogu liikmete soovil sagedamini. 
3. Organiseerida soovitud koolitusi ja õpitubasid lastevanematele. 
4. Tagada hoolekogu liikmete kontakt lastevanemate ja lasteaia töötajatega. 
5. Hoolekogu on kursis lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ja majandamisega. Hoolekogu toetab lasteaeda probleemidele lahenduste leidmisel. 
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